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Menebar Dakwah Salafiyyah, Ahlus Sunnah wal Jama'ah

toudotoku...

Berbagi ilmu adalah sangat dicintai oleh Allah ta'ala, oleh karena itu mari kita
. berdakwah semampu kita, salah satunya dengan menyebarkan Buletin

sebagai media dakwah yang siapun bisa menikmati ilmunya.
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'/ untuk sistem
pembayaran bisa

setiap bulan atau urltuk
satu tahun,

Ke No Rek Sbb:

MANDIRI cab. Gresik
a.n HEDYSUMANTRI
No. 1400004979515

GIRO POS
a.n Buletin Alfurqon
No.6040002315

Contoh
Pemesanan

Yra SMS

Telah transfer

via mandiri

Rp 35.000

untuk vol.Tth 7,

Dari Abu Aisyah.
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Buletin al Furqon terbit setiap awal bulan Hijriyyah, minimal
pemesanan satu paket tiap bulan/edisi, satu paket terdiri dari 4
judul untuk empat kalijum'at, masing-masing juduljumlahnya 50
exp. Total 200 exp.

Harga untuk (Jawa) Rp. 35.000 dan (Luar Jawa) Rp. 40.000
(Luar jawa) sudah termasuk ongkos kirim, daerah tertentu
menyesuaikan.

- Pemesanan 5 paket {d g paket diskon 20 % tiap edisi

- Pemesanan 10 paket ke atas diskon 30 % tiap edisi

Setelah melakukan pembayaran mohon untuk konfirmasi
ke no hp. 081332774161 untuk segera dicek / input.
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yang menewaskan banyak nyawaT Pernahkah kita meli-
hat sebuah bencana alam yang menelan korban banyak
jiwa? Pernahkah kita tertimpa sebuah musibah yang
membuat kita tidak enak makan, tidur atau melak- ,

sonakan aktivitas lain hd fun*,ital

emikianlah kejadian-keiadian yang dianggap oleh memori kita
sebagai kejadian dahsyat dalam perjalanan hidup kita. Bahkan,
saking dahsyatnya sebuah peristiwa yang pemah dialami oleh

seseorang/ ia dapat membalikkan arah jalan kehidupannya dari yang
semula. Kejadian itu begitu membekas sehingga bisa mengubah se-
galanya.

Banyak kita jumpai orang terkenal yang menjadi ahli ibadah atau
yang dahulunya preman jahat menjadi orang yang sangat taat hanya

Bara-gara melihat kejadian dahsyat yang pernah dialaminya.
Ya. Pengaruh sebuah kejadian yang dahsyat akan sangat terasa

bila kita melihatnya secara langsung. Demikian juga tentang kabar
mengenai hari kiamat yang menjadi ujung perjalanan alam semesta
yang fana menuju akhirat yang kekal dan nyata. Masih banyak di an-
tara kita yang seakan lengah atau lupa terhadap keberadaan kiamat
yang semakin mendekat. Kabar-kabar dari ayat Allah dan hadits Ra-
sulullah yang menggambarkan tentang kengeriannya tidak banyak
berpengaruh dalam kehidupan sebagian dari kita. Mengapa? Karena
kita belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri dahsyatnya
hari kiamat itu.

Maka dari sinilah kekuatan keimanan seseorang itu sangat

n r berperan. Siapa yang sangat kuat dan peka imannya maka ia akan

fu segera menyiapkan segala perbekalannya menuju hari akhir terse-

ffibut, walau semua manusia sibuk mengejar perbekalan dunia. Ber-

ffihgdu dengan para pemburu dunia yang memang lalai bahwa kiamat

ffiemitin mendekat. E
ffiW#f r':
t4:{:;ifr i;;tr:,



iamat merupakan sesuatu yang
pasti terjadi. Iman terhadaPnya
merupakan fondasi yang urgen

dalam Islam dan barangsiapa yang
mengingkarinya maka islamnya akan
sirna. Namury kapan hari itu akan tiba?
Tiada seorang pun yang tahu, sekali-
pun Malaikat atau Rasul yang paling
dekat dengal.-Rabbnya. Benarkah ki-
amat akan terjadi pada tanggal 12-12-
2012 mendatang sebagaimana ramalan
banyak orang? Insya Allah Anda akan
mendapatkan jawabannya pada edisi
bulan ini.

Sidang pembaca yang dirahniati
Allah, tak terasa majalah kita sudah me-
masuki tahun ke-6. Pada edisi perdana
tahun 6 ini ada beberapa perubahan
yang kami lakukan, baik penambahan
atau pengurangan rubrik. Dengan ha-
rapan supaya al-Mawaddah semakin
melekat di hati pembaca, sehingga bisa
menjadi teman menimba ilmu syar'i
guna merengkuh keluarga sakinah,

mawaddah dan rahmah. Dari keluarga
islami akan terbentuk negeri yang isla-
mi, negeri yang aman, damai, sejeihtera

dan mendapat ampunan dari Allah, bal-

datun thayyibatun wa Rabbun ghafuur.

Perubahan yang kami i maksud
adalah adanya dua rubrik baru yang
kami beri narna Oase dan Gizi dan
Pangan. Rubrik Oase sebagai peng-
ganti rubrik Keindahan Islam yang akan
muncul setiap edisi insya AIIah. Anda
pun berkesempatan untuk ambil ba-
gian dalam dakwah melalui rubrik ini,
dengan mengirim tulisan yang sestiai
dengan syarat dan ketentuaLr yang telah
kami tetapkan.

Adapun rubrik Gizi dan Pangan
akan kita angkat secara bergantian
dengan rubrik Kesehatan Masyarakat.
Semoga kita dianugerahi keluarga yang
sehat, jasmani maupun rohani. Amin. E

Dakwah Kami:

Kembali kepada al-Qu1an
dan as-Sunnah sesuai de-
ngan pemahamart Salafush

Shalih.

Pemumian syariht Islam dari
segala bentuk kesyirikarl
bid'ah, dan pemikiran sesat.

Membina kaum muslimin
dengan ajaran Islam yang
benar dan beramal dengan-
nya.

Menghidupkan metode ilmi-
ah dengan berdasarkan pada
al-Qu1an dan as-Sunnah se-
suai dengan pemahaman
SalafushShalih. !

Mengajak kaum muslimin
memulai hidup baru dalam
naungan manhaj salaf.

Terhrlis dalam majalah ini
sebagian dari al-Qu1an dan
hadits-hadits Rasulullah $,
karena itu bgrap diperhati-
kan penempatannya.
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Bagi para pembaca yang mengkimkan usulan atau masukan, saran, kritik,korek$i,

maupun konsultasiftelalui Surat, SM$ atau e-mail dimohon untuk menyebutkan
nama atau kunyah dan kola asal.

Korekidan Ralat
Assalamu'alaikum warah-' 1.

matullah.. Pak Ustadz, al-fniluJdJt
hal. ry, arti surat al-Baqarah ayat
233 edisi 55 September - Oktober
zorz mohon dikoreksi ulang.

(HA, BumiAllah,
+62g2122xxxxxxx) 2.

Redaki:
Wa'alaikumussalam

matullah. Tidak ada gading yang
tak retak dan sepandai-pandai
tupai melompat pasti suatu saat
akan jatuh jua. Kesempurnaan
hanya milik Allah, Rabb semesta
alam. I azakumullah khairan atas ko-
reksinya. Kesalahan tersebut bu-
kan dari unsur kesengajaan kami,
semoga Allah mengampuninya.
Dan yang benar untuk penukilan
ayatnya, bahwa ayat dimulai dari:

"*::A:];;t*s
Semoga kesalahan serupa ti-

dak terulang di kemudian hari.
H ad an all qhu wa iy 11 akum.

Cara Dapat Majalah
Assalamu'alaiku m... Bagaima-
na caranya mendapatkan nla- ,

ialah J-fiturdd"h lit u bertem-
pat tinggal di Maluku Utara?
Terima kasih.

(Pembaca, +628134xxxxxxx)

Alhamdulillah, ana suka
membaca d-marladdah. Tapi di
mana ana dapat berlangganan

"l-m"rJd"h 
ai Riauz

( Pe mb ac a, + 628217 xxxxxxx)

Redaki:
Wa'alaikumussalam warah-

matullah. Untuk mendapatkan
majalah al-maur"ddeh di daerah
tersebut, Anda bisa menghubungi
Bpk. Suratno, Halmahera Timur:
HP. o85z4o86o34z dan Bapak Abu
Shuhaib Suharno, Ternate Selatary
HP. o8qry7t5565. Atau langsung
menghubungi bagian pemasaran
kami.

Tulisan DariPembaca
Apakah majalah mawaddah

tidak menerima tulisan dari luar?

(Rizqi, Gresik, +6285649xxxxxx)

Redaksi:
Wa'alaikumussalam warah-

matullah. Barakallahu fikum, seka-
ligus informasi kepada semua
pembaca di manapun Anda bera-
da, mulai vol.58 ini kami mener-
ima tulisan dari pembaca dengan
ketenfuan sebagaimana yang
telah kami informasikan dalam
majalah edisi bulan ini. Semoga
Allah senantiasa menunjuki kita
kepada jalan-Nya. Amin.

s*
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Jawab:
Wa'alaikumussalam warahmatullah. Jika

orang tua mengizinkan putrinya menikah den-
gan pria shalih yang disenangi oleh putrinya, itu
merupakan kebahagiaan yang baik insya Allah
untuk serRua pihak. Karena dengan cepat meni-
kalu akan membendung fitnah syahwat yang har-
am dan meringankan beban orang tua terhadap
putrinya.

Jika mungkiru kedua orang tua dinasihati (be-

rembug) lagi dengan bahasa yang lembut, ten-
tang adat Jawa yang bertentangan dengan syariat
Islam. Tunjukkan juga dalitrya. Barangkali untuk
ke sekian kalinya mereka mau menerima nasihat.
Allah berfirman:

Oleh sebab itu berilah peringatan. Karena peringatan

itu bermanfaat, orang yang'takut (kEada Allah) akan

mendapat pelajaran. Dan orang-orang yang celaka

(kafir) akan menjauhinya. (QS. al-A1a ayat9-11)

Atau mencari orang yang dekat dengan orang
tua yang mengerti syariat Islam, berwibawa, dis-
egani dan didengar nasihatnya oleh orang tua'
Siapa tahu orang tua mau menerima.

Jika upaya menasihati orarrg tua sudah mak-
simal, sedangkan mereka tetap pada pendirian-

Pengasuh : Ust. Aunur Rofiq bpGhufron

nya, dan rq$lgutny" ditangguhkun p"*iiuhur,
menunggu oran? tua sadar akan membahayakan
semua pihak karena orang tua masih awam, be-
lum berani melawan arus adat istiadat setempat
maka tidak mengapa kita laksanakan pemika-
han, tentunya bila hal itu tidak membawa kepada
perbuatan syirik besar. Karena menimbang mad-
haratnya le-bih besar bila anak tidak menikah.
Sebagaimana para ulama surmah mengatakan,
"Perkata yang darurat membolehkan orang itu
melanggar larangan (sesuai dengan kadar ke-
daruratannya)". Tentunya hati tetap harus mem-
bencinya. Bila perlu menangis pada saat melihat
kemungkaran sebagai tanda bukti kebencian.
Allah berfirrnan:

;H "; $y.,J-4-fi:r;{,,j,4;; }
6lFU'6t J S>f' *{\eu:-J) )5J

{ry4\:i6;{u(\<}+:;b#
Barangsiapa yang knfir kepada Allah sesudah dia beri'
man (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang
yang dipaksakafir padahalhatinya tetap tenang dalam

beriman (dia tidak berdosa). Tetapi orang yang mel-

apangkan dadanya untukkekafran, maka murka Allah
menimpanya dan baginya adzab yang besar. (QS. an'
Nahl ayat 106)

Muhammad bin Ammar (bin Yasir) berkata,

Horus Menikoh Sesuoi Adot Jqwo

Wj@ g j,y j;"@ if$i s, rt"f! y
{,p*i

Assalamuhlaikum. Ustadz, ana akhwat 2L tahun. Ada seorang ikhwan yang insya

Allahbermanhaj salaf dan mempunyai akhlak baik. Ikhwan tadi hendak nazhar den-

gan ana. Masalahnya, orang tua mengizinkan ana nikah fengan siapa saja dengan

syarat mau diramekan dengan adat jawa. Padahal jika menggunakan adat Jawa pasti
banyak kemaksiatan di dalamnya. Apa yang harus ana lakukan? Ana sedih mencoba

bicarglkepada orang tua, bahwa ana nikah tidak mau dimeriahkan dengan adat fawa.
tapi kelulrga tetapdalam pendiriannya. Ana mohon jawabannya, karena ana sangat

membutuhkannya. I azakumullahu khair an katsir an.

(IJrrrmu L athif ah, B lora + 62857 2xxxxxxx)

I I __ I I I Oleh sebab itu berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat, orang.y3ng

lI al.ftlaUaddah takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran. Dan orang-orang yang celakd

l 

t" 
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Harus Menikah Sesuai Adat Jawa

'Ayahku berkata, 'Orang musyrik menangka-
pku. Mereka tidak mau melepasnya sehingga aku
mencaci Rasulullah dan mengatakan sesembahan
mereka itu baik. Lalu mereka melepaskanku. Tat-
kala aku datang kepada Rasulullah beliau bertan-
ya,'Apayang terjadi padamu?' Aku jawab, 'Jelek,

wahai Rasulullah. Saya tidak dilepaskan oleh
mereka, sehingga aku mencela Anda dan aku
mengatakan bahwa sesembahan mereka baik.'
Rasulullah bertanya, 'Bagaimana hatimu?' Aku
menjawab, 'Imanku tetap teguh.' Beliau berkata,

Jika mereka mengulangi, ulangi perkataanmu."' 1

lnsya Allah jika kita mengikuti paksaan orang
tua ini, sekalipun maksiat (lantaran orang tua be-
lum tahu agama), wdktunya hanya sebentar. Ka-
rena walimah dan acaranya tidak lama. Sedang-
kan manfaat menikah, insya Allah bertahun-tahun
serta hubungan orang tua dengan anak dan me-
nantu di kemudian harinya lebih harmonis den-
gan izin Allah. Wallahu a'lam.

I. Al-Mustadrok 'alo osh-Shohihdin lil Hakim, hadits shahih menu-

rut syarat al-Bukhari dan Muslim 8/ 5.

Cori Menontu yong'Koyo

Assalamu'alaikum. IJstadz,ana pemuda yang ingin meminang akhwat. lnsya Ailah
shalihah. Tapi orang tua ana tidak setuju karena akhwat itu dari keluarga biasa, sedan-
gkan orang tua ana mengharapkan akhwat dari keluargayangkaya. Mohon saran dan
nasihatnya, Ustadz. Mana yang harus ana pilih?

' (Rd Galuh Agqtg P, Karawang +62857lxxxxxxx) '
-$_.

Jawab:

Wa'alaikumussalam warahmatullah. Orang
tua hendaknya dinasihati dengan lembut dan
yang menyejukkan hati, bahwa tujuan menikah
bukan mencari kekayaan, bukan mencari dunia
ataupun kedudukan. Tetapi melaksanakan sun-
nah Rasulullah ffi. Karena kekayaan tidak menja-
min ketenangan hati, apalagi jika si istri yang kaya
tidak mengerti syariat Islam. Bisa-bisa suami jadi
budak. Terlebih bila wanita itu karir. Tidak mus-
tahil suami akan dihina oleh istrinya karena tidak
terampil mencari rezeki. Rasulullah bersabda:

"Wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartan-
ya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan

karena ngamanya. Maka pilihlah karena agamanya, ni-
s cay a kamu akan berunturag. > (HR. al-Bukhari: 4700)

Orang tua hendaknya dinasihati juga, bahwa
kebahagiaan rumah tangga tergantung dengan
iman dan amal shalilu'bukan karena kekayaan
dan kedudukan atau kecantikan. Istri yang shali-
lnah insya Allah menjadi wanita qana'ah, ridha
dengan rezeki yangada, menghormati suami dan
keluarga.

Rasulullah ffi mengingatkan kita akan kejaha-
tan orang jahiliah. Di antaranya menghina ketu-
runcm dan memandang orang baik hanya karena
kedudukannya. Rasulullah bersabda:

e$r'#;fr'f ds+r ri u 6;i e.'6:i
i ?-Fu,;u.!*{g 9u;1{r C 'a:j.;l1 ,-,u"iir

i;\ar:

"Ada empat perkara yang umatku ini meniru adat

orang jahiliah yang mereka sulit meninggalkannya:
berbangga karena kedudukan, mencela keturunan,
mintahujan dengan sebab turunnyabintang dan mer-

atapi orang mati." (HR. Muslim 4513)

Orang tua hendaknya dinasihati, bahwa yang
berkewajiban menafkahi istri adalah suami, bu-
kan sebaliknya. Walaupun istri dari kerabat orang
yangkaya, punya harta, maka suami tidak gugur
kewajiban menafkahi istrinya sebagaimana keter-
angan ayat al-Qur'an dan hadits.

Tetapi jika orang tua mampu mencarikan
calon istri dari keturunan orang kaya, wanita itu
berilmu dan shalihak; orang tuanya berilmu juga,
wanita yang mau dinikahinya tidak tamak, tidak t
banyak menunfut urusan dunia, maka anak boleh
mentaati seruan orang tua apabila anak setuju
dengan pilihan mereka. Hanya saja, kewajiban
suami menafkahi istri tidak gugur karenanya.
Wallahu a'lam.J

;Y3ll?:::ll]lf[:il1iilff:::I:X',"Jilj[11]iiijii?i5:Til1il::' al-mauradd"h H
niscaya kamu akan beruntung.r (HR. al-Bukhari:4700) vol'57 | Muhanam 1434H:: November- OesemUerZOtZ 
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Pengasuh:Ust. Aunur Rofiq bip Ghufron

Suomi Mengeluh Korerio lstri
Kerjo di Luor

.l

Assalamu'alaikum. lJstadz,alhamdulillah. Saya dan suami mempunyai pekerjaan
yang sama (guru). Tetapi yang saya bingungkan, karena pekerjaan itu kami harus ber-
pisah Lantaran tempat kerja yang jauh dari rumafu terpaksa saya nienginap di rumah
orang tua saya karena anak kami masih umur 3 bulan. Namun semua ifu membuat
suami saya sering mengeluh. Ingin rasanyd saya tinggal di rumah saja berbakti pada
suami. Tapi di sisi lain saya juga takut pada kedua orang tua saya kalau saya berhenti
kerja karena mengingat pekerjaan yang saya dapat sekarang adalah hasil perjuangan
mereka. Saya bekerja sejak mulai gadis. Saya sudah bersabar Ustadz, tapi hati saya
merasa sedih karena harus berpisah. Apa yang harus sfialakukan? Orang tua saya
sifatnya sangat kasar. Saya dan suami saya bingung harus pilih yang mana. Saya ber-
henti dan tinggal di rumah atau terus bekerja? Saya tak ingin mehyakiti orang tua
saya, Ustadz.Tapisaya juga tak ingin membuat suami saya sedih. Mohon jawabannya.

(Ummu Syif {, Palembang, +628577xxxxxxl

nffiwsissw,
$$:sli:,i.:,:l:rli :':l

Jawab:
.Wa'alaikumussalam warahmatullah. Menurut

hemat kami, sebaiknya istri berhenti dari kerja,
dengan alasan:

1. Suami sudah bekerja dan dialah yang ber-
tanggungjawab atas kebutuhan pokok istri
dan anaknya. Tentunya sesuai kemampuan
yang ada. (QS. ath-Thals.q ayat 7)

2. Wanita berkewajiban mengurusi rumah sua-
mi dan anak-anaknya. Rasulullah ffi bers-
abda,

"Dan wanita adalah pemimpin di rumah suamin-
ya. Ia bertanggung jawab atas yang diurusinya."
(HR. al-Bukhari:2546, dari Ibnu Umar)

3. Kerjanya berjauhan dengan suaminya, tentir
ini memadharatkan suami dan anak, seba-
gaimana yang diakui oleh penanya sendiri.
Rasulullah ffi pernah bersabda:

:V\i i?t
"Dan janganlah memadharatkam diri maupun
orang lain." (HR. Ibnu Majah: 233, Ahmad:
27t9, Malik: r.234, dishahihkan oleh al-Alba-
ni)

4. Keluarnya wanita dari rumah di antara pe-
nyebab timbulnya fitnah atau difitnah. Rasu-
lullah g telah memberitahukan kepada kita
semua:

3r\-f 'r\\ u&|3r\ #.?$pi,ig';Tt
"Wanita itu aurat. Apabila ia keluar akan disam-
bu.t (dipercantik ) oleh setan." (HR. at-Tirmidzi
514, dishahihkan oleh al-Albani)

5. Apabila wanita keluar ruma[ umumnya
akan bercampur dengan pria yang bukan
mahramnya, apalagi mengajar di pendidi-
kan umum. Padahal Rasulullah ffi melarang
kita bercampur dengan lain jenis yang bukan

E g.hnnunddah 
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mahram. Rasulullah ffi bersabda:

" I an ganlah sekali-kali seor nn I lelaki b ersep i-s epi

deng,an seorang utanita melainkan bersama mah-

ratnnyn, dan janganlah wanita itu bepgrgian me-

Ininkan bersama mahramnya." (HR. Muslim:
z3gt, dari Ibnu Abbas)

Pada dasarnya istri wajib taat kepada suami.
Ketika suami menyuruh istri berhenti kerja,
hendaknya istri berhenti kerja, apalagi alasan
suami melarang itu baik. Rasulullah ffi Pet-
nah mengatakan:

d,'tYA\ Al+s" i\

" Sun gguh, s eandainy a aku b q,leh. meny uruh ses-

eorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku

akan menyuruh wanita agar sujud kepada sua-

minya." (HR. Ibnu Majah: 1842, dishahihkan
oleh al-Albani dalam nsh-Shahihah 3lzoo)

Dan masih banyak hal yang membahay-
akan bagi wanita ketika dia keluar dari ru-
mahnya.

Adapun mengenai perintah orang tua
kepada putriny4 harus kerja di luar rumah,

sekalipun awal pekerjaan itu atas jasa orang
tua, maka perintah itu tidak wajib ditaati. Ka-
rena:

Perintahnya- melanggar ketentuan Allah
Ce yang memerintahkan kaum wanita
untuk tinggal di rumah. (QS. al-Ahzab
ayat 33)
Kenginan orang tua berbenturan dengan
keinginan suami. Sedangkan wanita bila
sudah menik'ah, ketaatan kepada suami
lebih didahulukan daripada taat kepada
manusia selainnya. Sebagaimana tertera
dalam hadits Ibnu Majah di atas.

Istrf'berhenti kerja tidaklah harus den-
gan memutus tali hubungan dengan orang
tua. Bahkan anak hendaknya tetap menjalin
hubungan baik dengan orang tuanya. Jika
orang tua marah, anak tidak perlu memasuk-
kannya dalam hati, tapi hendaknya bersabar.
Bila ingin menanggapi perkataan mereka
hendaknya dengan kata-kata yang lembut
pula.'Anak ketika menolak seruan ofang tua
yang;$afuh, tidaklah dinamakan durhaka,
sekalipun menyakitkan hati mereka. Bu-
kankah Nabi Ibrahim il$ juga menasihati
ayahnya ketika beliau melihat sesuatu yang
tidak benar pada ayahandanya. Tentu orang
tua beliau tersinggung, tetapi Allah tidak
menilai Nabi Ibrahim durhaka kepada orang
tuanya. Wallahu a'lam..

'f $c i!'U'l

tr;i t.-T I'l 
"v

J. J Y.9

a.

b.

6,

Suomi yong Royol Sementoro lstri

Jugo Tidok Punyo Tobungon

Assalamu'alaikum. Ustadz, ana seorang istri yang sedang hamil 2 bulan' Ana
bingung menghadapi sikap suami, karena dalam membelanjakan harta dia begitu
royal (terutam.a untuk membeli buku-buku islami karena sejak belum menikah. ia
hobi mengoleksi buku dan majalah salaf). Suami sulit diajak menabung. Sedangkan
nafkah yang ia berikan ke ana hanya pas-pasan. jadi tidak memungkinkan ana untuk
menabungnya. Padahal kenyataannya, memang biaya persalinan dan bayi tidaklah
sedikit. Apa yang harus ana lakukan? Bagaimana solusinya menurut Ustadz. Syukran.

(Fulanah, Bumi Allatu +628l228xxxxxx)

al"ffiauradd"h il
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Jawab:
Wa'alaikumussalam warahmatullah. Alham-

dulillah bila suami senang membeli kitab ulama
salaf dan majalah Islam. Ini menunjukkan suami
mencintai ilmu din. Orang yang senang menun-
tut ilmu din, insya Allah dia senang mengamalkan
yang wajib dan yang sunnah serta meninggalkan
yang haram dan makruh, sehingga dia menjadi
orang baik dan bahagia, tinggi derajatnya di dun-
ia maupun akhirat. Orang yang senang menuntut
ilmu din berarti dia sedang mencari surga. Rasu-
lullah S bersabda:

4 n';9. 'Jtuir )*. +\k"f,t A[5" F, cu
t; *,gi t'& +Vi vs411\ A* ,

"Tidaklah ada seorang yang meniti jalan untuk
menuntut ilmu kecuali Allah akan memudahknn jalan-
nya menuju surga. Sedangkan orang yang lambat
(malas) dalam mengamalkannya maka nasabnya tidak
akan cepat mempercepat lajunya (nienuju surga)."
(HR. Muslim: j6$)

Suami yang berilmu din insya Allah akanber-
buat baik kepada istri dan keluarganya. Tentu
bila istri dan anak-anak taat kepada Allah dan
Rasul-Nya.

Suami tidak mau menabung untuk persiapan
kebutuhan istri saat persalinary mungkin karena
kuatnya iman kepada Allah. Yaitu bahwa Allah
pasti menolong hamba yang beriman dan ahli
ibadah, sebagaimana janji Allah:

i 4 rw)@ ry :x S46i rf:. ;s: y
{"ui-

Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia
(Allah ) akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan
memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-

san gkany a. (QS. ath-Th alaq ay at z3)
Atau mungkin karena suami terpengaruh

saat membaca sejarah para utusan Allah dan
shahabatnya yang mulia. Hidup mereka sangat

sederhana dalam urusan dunia, tetapi Allah sen-
antiasa menolong mereka,,atau bisa juga suami
sudah menabung, tetapi tidak memberitahu ke-
pada istri. Yang penting istri tidak perlu khawatir
untuk urusan di kemudian harinya (urusan per-
salinan). Jika suami dan istri ahli ibadalu kami
yakin setiap orang yang bertakwa dan ahli ibadah
pasti ditolong oleh Allah dalam semua urusan-
nya.

Adapun nafkah getiap harinya hanya pas-
pasan saja" tidak -ada lebihnya untuk menabung.
Alhamdulillah suami masih sudi menafkahi is-
trinya. Memang sebaiknya rezeki yang kita teri-
ma yang pas-t'asan, karena itu tidak akan mem-
bebani pikiran kita dengan yang macam macam.
Mungkin kita pernah mendengar atau membaca
doa yang dibaca oleh Rasululah ffi. Beliau ber-
doa:

v;' #t Jjjj\ fi!\
"Ya Allah, beiilah rezeki keluarga Muhammad fiakan-
an pokok (pas.'ftagqn)." (HR. al-Bukhari 5Izz7z)
Beliau juga pernah berdoa:

utSU,S'tt . '"re,

+;\;;jt ;r flr.tr
\J* Y,.

"Ya Allah hidupkan aku dalam kendaan miskin, dan

matikan aku dqlam keadaan miskin, serta kumpulkan
aku besok pada hari kiamqt bersama rombongan orang
miskin." (HR. at-Tirmidzi, dishahihkan oleh al-
Albani +ISZZ)

Begitulah indahnya doa orang yang berilmu
din dan orang yang bertakwa. Karena ia akan
'mengalahkan semua kenikmatan dunia yang
dimilikinya. Semoga hidup kita senantiasa men-
dapatkan limpahan hidayatr" bahagia dunia dan
akhirat. Wallahu a'lam..

'l

., 'r:' .:l:

' -:i:r'; l:-.,.

.. :!,.!:

'TidafuIah ada seorang yang meniti jslan untuk mtnuntut ilmu kecuali Allah akan memu-

dahkan jalannya menuju surga. Sedangkan orang yang lambat (malas) dalam mengamal-

..',,,.,...,..,: '.',,,,m4ry*,tttif'nasabnya 
tidak akan gepat,nempercepaflaiunya (menuiu surga)"'

. .. :.t: . ..
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Kiamat posti teriadi, hanya saia tidok ada seorang pun yong tahu dengan pasti waktunyd,
Sampai pun makhluk yang paling mulia, Rasululloh ffi dan Jibril ilW. Dalam hadits yang
paniong tentang dialog antara Jibril dengan Rasulullah tentang lslam, iman ddn ihsan,
Jibril berkdta, t'Wohai Muhdrnmad, kapon teriadinya kiamat ?" Rasululldh bersdbda, !'Yang
ditanya tidak lebih tahu daripoda ydng bertanya." (HR. a&F-,ukhari, Muslim)

Sabiq Lc.

aksudnya, baik yang bertanya maupun
yang ditanya sama-sama tidak mengetahui.
Hal ini karena masalah kapan terjadinya

hari kiamat hanya diketahui oleh Allah saja.
(QS. al-Ahzab ayat 63) Dan Rasulullah pun telah
mengisyaratkan dalam sabdanya:

['.:l lland.a--Banda Kecil
'ii,-;. .-B *r* . - .w

itr Jy:
'avg 

ri, \--:! )) ffi +' ,S*: ,lu JX

merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Tanda-
tanda besar. Yaitu kejadian-kejadian besar dan ti-
dak biasa terjadi yang mendahului datangnya hari
kiamat dan menunjukkan bahwa kiamat sudah
sangat dekat.

Sedangkan dari sisi sudah terjadi atau belum
terjadinya, maka tanda hari kiamat terbagi tiga
macam, yaitu:
o Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan

sudah tidak ada lagi sekarang.

Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan
sampai sekarang masih berlangsung.

Tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi.

FAEDAH:
Banyak orang menyangka bahwa jika sesuatu

disebut sebagai tanda hari kiamat maka mesti itu
sesuatu yang jelek. Anggapan ini tidak benar se-

cara penuh. Memang rata-raia yang merupakan
tanda hari kiamat adalah sebuah kejelekan. Na-
mun bukan berarti semua. Buktinya banyak juga
tanda hari kiamat yang bukan merupakan kejele-
karu baik tanda besar maupun tanda kecil.

Contoh tanda-tanda kecil hari kiamat yang
bukan merupakan kejelekan misalnya: diutusnya
Rasulullatu kembali hijaunya negeri Arab dengan
sungai mengalir serta lainya.

Fits rKJ\ dt uys . " ;;U{ i ,* b",'
Dari Sahl bin Sa'd as Sa'idi berkata, "Rasulullah
ffi bersabda, 'Saya diutus sedangkan datangnya hari
kiamat itit seperti dua jari ini.' Laht beliau meng-
gandengkan antara jari telunjuk dan jari tengah."
(HR. al-Bukhari Muslim) .

Namun Allah memberikan tanda-tanda seb-
. agai peringatan bagi setiap insan beriman untuk
bersiap menyongsong datangnya hari itu.

Macam-ma(am Tanda Hari Kiamat
Dilihai dari sisi besar dan kecilnya, tanda hari

kiamat terbagi dua; Tanda-tanda kecil. Ialah ke-
jadian-kejadian biasa yang mendahului datang-
nya hari kiamat. Tanda-tanda ini bisa muncul
meskipun hari kiamat masih lama, dan biasanya

1"il::[il,:,:.,x;]i lr?:,j,i1T;,, -;:1l1fffffiiilj,;;11i1''*' 
vn, B? r,, herr. m,,,.,aA 
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Adapun tanda-tanda besar yang bukan meru-
pakan kejelekan, bahkan merupakan kebaikan
misalnya turunnya Nabi Isa 2W.

TANDA-TANDA KECIL MENJELANG
TIBANYA HARI KIAMAT

Tanda-tanda hari kiamat yang kecil sangat
banyak sekali, di antaranya:

1. Diutus dan wafatnya Rasulullah

Rasulullah adalah Rasul terakhir, tidak ada
rasul setelah beliau. Maka diutusnya beliau se-

bagai Rasul terakhir dan wafatnya merupakan
tanda bahwa kiamat sudah dekat, sebagaima-
na hadits di atas.

2. Munculnya berbagai fitnah.

Fitnah maknanya adalah ujian dan cobaan
dengan segala sesuatu yang jelek, seperti:
kekufurary kesyirikary pembunuhan, kemaksi-
atan dan lainnya. Ini sudah sangat kita rasakan
sekarang. |uga munculnya ber:bagai kerusakan
di muka bumi yang bisa menghancurkan kei-
manan dan agama seseorang.

Rasulullah ffi bersabda,

"Sebelum hari kiamat, datanglah fitnah seperti
malam yang gelap pekat. Pada pagi hari seseorang

masih beriman, namun sore harinya sudah kafir.

luga pada sore hari dia masih beriman, namun pagi
harinya sudah kafir." (Shahifu HR. Ahmad, Abu
Dawud, at-Tirmidzi dan lainnya)

3. Muncul para nabi palsu.

Dimulai dari Musailamah al-Kadzdzab
yang sudah berani muncul sebagai nabi palsu
di zaman Rasulullalu dan akan berlanjut sam-
pai munculnya Dajjal. Akan selalu ada orang-
orang yang mengaku sebagai nabi, di anta-
ranya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Padahal
Rasulullah adalah nabi terakhir yang tidak ada
nabi setelah beliau. Rasulullah bercabda, "Ti-

' dak akan bangkit hari kiamat sampai muncul para
' pendusta sekitar 30 orangt semunnya mengaku seb-

agai nabi." (HR. al-Bukhari Muslim)

4. Hilangnya amanah.

Amanah adalah sesuatu yang agung. Ra-
sulullah menegaskan bahwa tidak ada agama
bagi yang tidak bisa menjaga amanahnya. Dan
di antara tanda akhir dunia adalah hilangnya

amanah yang salah satunya adalah dengan
menyerahkan urusan bukan pada ahlinya.
Rasulullah bersabda

" Apabila amanah 'disia-siakan maka tunggu-
Iah hari kiamat." ,Abu Hurairah bertanya,
"Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu wa-
hai Rasulullah?" 'Beliau bersabda, " Apabila se-

buah urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya
maka tunggulah kiamat." (HR. al-Bukhari)

Hilangnya ilmu agama dan nampaknya
kebodohan dalam agama.

Akan gruncul orang-orang yang pandai
dalam ilrdu dunia tapi bodoh dalam agama,
sehingga tatkala orang-orang yang berilmu
sudah tidak ada maka orang bodoh pun akan
diangkat menjadi pemimpin. Akhirnya mer-
eka sesat dan menyesatkan. Rasulullah bers-
abda,

"Di antara tanda h.ari kiaruat adalah ilmu akan
dicabut dan kebodohan akan merajalela." (HR. al-
Bukhari*Muslim)

Dan-inakna dicabutnya ilmu adalah den-
gan wafatnya para ulama. Rasulullah bers-
abda,

"sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu
Iangsung dari hati manusia, namun Allah akan
mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Se-

hingga saat sudah tidak ada lagi ulama, manusia
akan mengangkat pemimpin yang bodoh, mereka

ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka
sesqt dan menyesatkan " (HR. al-Bukhari, Mus-
lim)

Merebaknya kemaksiatan.

Seperti: zina, riba, musik, miras dan berb-
agai ragam kemaksiatan lain. Tentang musik,
al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah
bersabda,

" Sungguh, akan ada dari umatku yang mengang-
gap halal zinA, sutra, khamer dan musik." (HR.
al-Bukhari)

7. Munculnya wanita berpakaian tapi telanjang

Fungsi utama dari pakaian adalah penu-
tup aurat. Jika ada seseorang yang berpakaian
tapi tidak menutup aurat maka hakikatnya
adalah masih telanjang. IniJah makna sabda
Rasulullatu
"Ada dua penduduk neraka yang belum pernah

5.

,d a! maruaddah ;.i:"*T":::,:ff;:,1;T::n:1ff[',""'"i[T:i'ilJ:l5i"iT'::H i:::
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<4 Tanda-tanda Kecil Hari Kiamat

kulihat. Pertama: sebuah kaum yang mempunyai
cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia.
Kedua: para wanita yang pakaian tapi telanjang,
berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk
unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak
akan mencium baunya, padahal baunya bisa'\.ter-
cium dari jarakyang jauh." (HR.Muslim) I

Banyaknya tulisan.

Dulu, masyarakat zaman Rasulullah adalah
ummi, tidak bisa baca tulis. Nantinya, di akhir
zaman rata-rata, bahkan semua orang akan
bisa baca dan tulis.

Rasulullah bersabda, "Sebelum datangnya
hari kiamat akan nampak pena." (Shahih, HR.
Ahmad).

Membesarnya hilal (bulan sabit).

Rosululloh bersabda:

"Tanda dekatnya hari kiamat adalah membesarnya
hilal. Di mana orang melihat hilal malam (pertama)

itu, disangka adalah hilal untuk malsm kedua."
(HR. ath-Thabrani dalam ash-Shaghir: r.r3o, ash-
Shahihah: zzgz)

Hadits ini sekaligus menjadi sebuah pelaja-
ran berharga, bahwa yang jadi patokan dalam
menentukan awal bulan Ramadhary Syawal
dan Dzulhijjah adalah terlihatnya hilal. Ada-
pun besar kecil, tinggi dan rendahnya maka itu
bukan sebuah patokan.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata , "Ad.a-
pun besar kecilnya serta tinggi rendanya hilal
maka tidak berpengaruh pada hukum, karena
syariat Islam tidak menganggap itu semua
sepanjang pengetahuan kami."'

l,0.lazirah Arab kembali menghijau dan banyak
sungai mengalir.

Rasulullah bersabda,
"Tidak akan bangkit hari kiamat sehingga tanah
Arab akan kembali menghijau dan banyak sungain-
ya." (HP.. Muslim, Ahmad dan lainnya)

7. Majmu' Fatowa lbnu Baz I5/8O, L46-75L.

, ' 11. Memerangi orang-orang Yahudi.

: Rasulullah bersabda:

| 
&U* i$r ;*.p-rt\ $V ,;'ietlt i;n \ ,

fl! Ft ) is b 3$6\'6e,fi;F*t

"Tidak akan bangkit hari kinmat sehingga kaum
muslimin memerangi orang-orang Yahudi, dan
kaum mfuslimin membunuh mereka, sehingga
orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan po-
hon, lalu batu atau pohon itu berkata, 'Wahci

muslim, wahaihumba Allah, ini dibelakangku ada

seorang Yahudi! Kemari dan bunuhlah dia!' Ke-
cuali pohon Gharqad karena dia adalah di antara
pohon Yahudl." (HR. Muslim)

Anehnya orang-orang Yahudi mengetahui
dan rneyakini hadits ini. Karena itulah mer-
eka bapyak menanam pohon Gharqad di neg-
eri merekd.

Diceritakan dalam kitab Mukhtashar
Asyrathus Sa'ah oleh 'Iwadh bin Ali yang di-
beri taqdim Syaikh al-Jibrin, "Pasca tragedi
pembantaian kaum muslimin oleh Yahudi di
Masjidil Aqsha beberapa tahun yang lalu, ada
seorang muslim yang bertemu dengan orang
Yahudi, lalu dia berkata,'Meskipun lama, na-
mun suatu ketika nanti kami akan mengusir
kalian dari Palestina dengan hina, dan kami
akan merebut kembali al-Aqsha, sehingga
pohon dan batu akan membantu kami dalam
memerangi kalian.' Herannya, orang Yahudi
itu berkata, 'Ya, itubenar. Hal itu kami baca di
kitab kami, dan diketahui oleh kami baik yang
alim maupun yang bodoh. Namun mereka
bukan muslimin kalian.' Si muslim berkata,
"Lahr, siapa?' Yahudi itu menjawab, 'Mereka
adalah kaum muslimin yang jumlah jamaah
shubuhnya sama seperti jumlah jamaah shalat

fumat."'
Wallahulmuwffiq. G)

9.
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f man terhadap hari kiamat atau tdd@Ff
I akhir memberi arahan nyata terhadap perilaku
I manusia. Sehingga nampak sekali perbedaan

t;i'akidah yong sanm
'hadap hari akhir pada

Nffiryile$rcbut hari kiamat dengan sebutan
as-Sa'ah (Suatu Whktu), yang menunjukkan kepas-

:kt

antara perilaku orang yang beriman kepada hari
akhir dengan orang yang tidak beriman terhadap-
nya.

Orang-orang yang beriman dalam berbuat
senantiasa memperhatikan timbangan langit bu-
kan timbangan bumi. Senantiasa memperhatikan
perhitungan akhirat, bukan hisab dunia. Nam-
pak istiqamah dalam amalan mauPun pikiran-
nya, tabah dalam kesulitan hidup, sabar terhadap
musibah demi mengharap pahala, sangat menger-
ti bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik dan aba-
di. Itulah sedikit dari esensi iman terhadap hari
akhir secara umum.

Nama-nama HariKiamat
Pengaruh iman kepada hari kiamat terhadap

perilaku seorang yang beriman selain dari berb-
agai peristiwa yang disebutkan di dalam al-Qur'an
dan al-Hadits, juga dari sebutannya yang berma-
cam-macam dengan makna yang menunjukkan
keluarbiasaannya.

* Tulisan ini banyak mengambil faedah dari kilab Asyrathus So'ah,

karya Yusuf bin Abdullah bin Yusuf al-Wabil, MA, terbitan Dar

lbnul Jauzi, KSA, tahun 142O/2OOO dengan tambahan dari
berbagai sumber lainnya.

tian tibanya kiamat (QS. Ghafir: 59). Dia & juga
menyebutnya Yaumul Hasrah (Hari Penyesalan),
yang menunjukkan seluruh yang tidak beriman
pasti akan menyesal pada hari itu (QS. Maryam:

39). Dia & juga menyebutnya Yamut Tanad (Hari
Panggil-memanggil), yang menunjukkan hiruk-pi-
kuk saat kiamat sehingga manusia akan saling me-
manggil satu sama lainnya (QS. Ghafir: 3z).Dia &
juga menyebutnya YaumulWa'id (Hari Ancaman),
ialah hari yang membuktikan benamya sesuatu
yang diancarnkan oleh Allah (QS. Qaf: zo). Dia
,J& juga menyebutnya Yaumul Khuruj (Hari Keluar
(dari kubur)), yang menunjukkan benamya hari
kebangkitan setelah kematian (QS. Qaf: 4z).Dia&
juga menyebutnya al-Waqi'ah (Peristiwa Yang Dah-
syat), yang menunjukkan kedahsyatannya (QS.

al-Waqi'ah: r). Dia,€ juga menyebutny a al-Haq qah

(Hari Yang Pasti Terjadi), yang menunjukkan
kepastian terjadinya hari kiamat (QS. al-Haqqah:
r-3). Dia ,€ juga menyebutnya ath-Thammatul Ku-
bra (Malapetaka Yang Besar), yang menunjukkan
kedahsyatan malapetaka di hari kiamat (QS. an-
Nazi'at: 34). Dia,JE juga menyebutnjra ash-Shakh-

khah (Suara Yang Memekakkan), yang menunjuk-
kan kedahsyatan kerasnya suara kejadian kiamat
(QS. Abasa: 33). Dan masih banyak lagi sebutan
yang menunjukkan makna luar biasanya kejadian

Api ini merupakan tanda kiamat kubra yang terakhir terjadi. Apabila telah

berakhir peristiwa api ini maka akan ditiuplah Shur (Sangkakala) sehingga

ditegakkanlah kiamat kubra. Kiamat yang sesungguhnya. (Fathul Bari: 13/82)
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(8 Tanda-tanda Kiamat Kubra

hari kiamat tersebut.'

Semua sebutan di atas a'dalah sebutan bagi
kiamat yang disebut kiamat kubra,' ialah hari
dihancurkannya seluruh alam dan dibangkitkan-
nya manusia dari kubur untuk dihisab dan diberi
balasan.

Kapankah Kiamat Teriadi?
Hari kiamat khususnya, dan kejadian hari akh-

ir pada umumnya merupakan perkara gaib yang
tak bisa dijangkau oleh logika belaka. Tidak ada
jalan mengetahuinya selain dari wahyu.

Tatkala tidak terdapat keterangan dari wahyu
yang diturunkan -al-Qur'an dan al-Hadits- men-
genai kapan tegaknya, maka pastilah tidak akan
ada yang mengetahui terjadinya. Tidak mungkin
ditetapkan kapan tegaknya hari kiamat hanya
berdasarkan logika akal. Sebagaimana tidak pula
ditetapkan berdasarkan teori maupun rumus hi-
tungan manusia. Sebab, kapan tegaknya hari ki-
amat merupakan rahasia Allah. Tidak ada Malai-
kat, Nabi, maupun seorang Rasul pun yang men-
getahuinya. Termasuk Nabi Muhammad pg.;

Tanda-tanda Hari Kiamat Kubra
Sebagaimana disebutkan di dalam wahyu, ki-

amat tidak akan tegak sebelum terjadi peristiwa-
peristiwa besar yang mendahuluinya. Peristiwa-
peristiwa tersebut terjadi menjelang kiamat dan
menunjukkan telah dekatnya kejadiannya. Peris-
tiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa yang be-
lum pernah terjadi sebelumnya dan bukan hal-hal
yang biasa terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut ke-
mudian disebut asyrathus sa'ah (tanda-tanda hari
kiamat).

Disebutkan dalam sebuah riwayat:

Xi ;'{i3"i:- V
,, J\;i 5S ,rs

1. lbnu Katsir menyebutkan ada 80 lebih sebutan hari kiamat, seb-
agaimana disebutkan di dalpm ol-Fiton wol Malahim L/255-256,
editor Dr. Thaha Zaini.

Kiamat ada ttga, Sughro (kecil), ialah kematian seorang manusia.
Sehingga siapa saja yang mati maka berarti telah tiba kiamat-
nya sebab ia telah memasuki kampung akhirat. Kedua kiamat
wustho (kiamat sedang), ialah matinya semua manusia dalam
satu generasi. Ketiga kiamat kubro (kiamal besar). Sebagaimana
di dalam Asyrothus So'oh, Yusuf al-Wabil halm. 73-75
Ayat yang semakna QS. al-Ahzdb: 63, QS. an-Nizi'dt:42-44 dll.

tA\ ;.'f- JEt ..i/.J!,-i*t

Jb a-:W\

srfis v

wM,
.'*ar fx

2.

f:t .,, qW ;* W olt n efi, 4! " J\i

JtlsV,r,l+ 
"4r{ Ltbs Xr"lrt J4ilb itr-tr

er:L fi\t oi.w e..t"s2w cy J\ *
" :, o ,

. q -isJU t-4gl>

.?Fi) ;sr'P 4\ b d :v 4 ;.ts
Dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari ,;$,. berkata,
"Suatu hari munbullah Nabi S di antara kami,
sedangkan saat itu kami sedang memperbincang-
kan (sesuatu)- Beliau pun bertanya,'Apa yang se-
dang kalian perbincangkan?' Mereka menjawab,
'Kami sedang memperbincangkan kiamat.' Beliau
kemudian bersabda, 'Sesungguhnya (kiamat) itu ti-
dsk skqn terjadi sehingga kalian mendapati sebelumnya
rc tanda.' Beliau menyebutkarrrya; dukhan (asap),

Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat,
turunnya lssbin Maryam r.}€N., Ya'juj dan Ma'juj, tiga
gempa; satu di daerah timur, satu di daerqh barat, dan
satu lagi di lazirah Arab, dan yang terakhir api yang
keluar dari -Yamqn yang akan menggiring manusia
menuju mahsyarnya.'" (HR. Muslim: zgor)

Disebutkan di dalam riwayat yang lain satu
di antara tanda kiamat kubra lainnya ialah Imam
Mahdi. Yaitu seorang laki-laki dari ahli bait Rasu-
lullah ffi. Namanya seperti nama Rasulullah ffi,
Muhammad atau Ahmad. Nama ayahnya seperti
nama ayah beliau ffi, Abdullah. Berasal dari garis
keturunan Fatimah binti Rasulullah, dari Hasan
bin Ali.+

Sekilas Asyrathus Sahh (Tanda-tanda Hari

Kiamat Kubra)
1. Daijal

Dajjal disebut juga al-Masih al-Dajjal, arti-
nya seorang yang buta sebelah matanya dan
sebagai manipulator dan pembohong besar.5

Dialah seorang laki-laki muda berkulit
mera[ pendek dan berambut keriting. Da-
hinya lebar, pundaknya bidang. Matanya yang
kanan buta, tidak menonjol keluar maupun
menjorok ke dalam, namun seolah-olah buah
anggur yang masak (kusam tak bercahaya). Se-

4.

5.

HR. Ahmad: 3573, dishahihkan oleh Ahmad Syakir, at-Tirmidzi
6/485 dan Abu Dawud 77/370-371, dishahihkan oleh Syaikh al-
Albani di dalam Shohihul lami':518O sebagaimana disebutkan di
dalam Asy rot h u s So'oh, Yusuf a l-Wa bi l, hal. 249-250.
HR. Muslim 18/61 dan on-Nihoyah fi Ghdribil Hadits 2/\Oz

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu)
kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah
datang tanda-tandanya. Maka Apakah faedahnya bagi mereka kesadaran
mereka itu apabila kiamat sudah datang? (QS. Muhammad ayat 18)
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2.

dangkan matanya yang kiri ditumbuhi daging
tebal di sudutnya. Di antarh kedua matanya
terdapat tulisan huruf kaf, fa' dan ra ( I ,- ,:J )

secara terpisah, atau tulisan kafir ( ;K ) secara

bersambung, yarrg dapat dibaca oleh setiap
muslim baik yang bisa menulis mauPun yang
tidak bisa menulis. Dan dia seorang yang man-
dul tidak memiliki anak kpturunan.

Turunnya Nabi Isa t)4
Para ulama telah sepakat atas turunnya

Nabi Isa;,U5'v. Beliau akan turun di Menara Pu-
tih sebelah timur Damaskus dengan berpegan-
gan sayap dua Malaikat. Tak ada seorang kafir
pun yang mencium baunya kecuali pasti akan
mati, padahal baunya
bisa terciurir sejauh pan-
dangan matanya. Beliau
akan mencari Dajjal dan
akan menemuinya di
pintu Lud, lalu mem-
bunuhnya. Beliau akan
menghancurkan salib,
membebaskan jizyah
(upeti/pajak), dan saat
itu semua orang hanya
bersujud kepada Allah
saja. Beliau juga akan
menunaikan haji dan
umrah.6 Beliau akan
tinggal setelah kematian
Dajjal selama 4o tahun, ke-

Orang-orang yong beriman
dolom berbuat senontioso mem-
perhatikon timbongan longit, bu-

' kon timbongan bumi. Senontiasa
' memperhotikon perhitungon
okhirat, bukan hisob dunia. Naih-

pak istiqomoh dalom omalon
maupun pikirannyo, taboh dolom
kesuliton hidup, sabor terhodap
musibah demi menghdrop pq-
holo, sangot mengerti bahwo

apo yong disisiAllah lebih boik
don abadi.

dishalati oleh
dikubur ber-

Tanda-tanda Kiamat KtSra c4

adalah dua bangsa dari anak keturunan Adam'
Keduanya benar-benar ada berdasarkan dalil
al Qur'an dan as-Sunnah.e

Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang meru-
pakan tanda-tanda hari kiamat sampai seka-

rang belum terjadi, namun tanda-tanda kelu-
arnya sudah ada sejak zaman Rasulullah ffi.'"
Al-Qur'an dan as-Sunnah telah menetapkan
bahwa Ya'juj'dan Ma'iuj akan keluar."

4. Gempa bumi . '

Tentang akan terjadinya tiga gempa ini
disebutkan di dalam hadits ro tanda-tanda
hari kiamat di atas dan disebutkan dalam ri-
wayat berikut:

Ummu Salamah berkata,
'Aku mendengar Rasu-
lullah ffi bersabda: 'Sesu-
dahku kelak akan terjadi
gempa bumi di timur, gem-
pa bumi di barat dan gem-
pa bumi di Jazirah Arab.'
Aku bertanya, 'Wahai Ra-
sulullah, apakah bumi di-
gempakan/dilongsorkan
padahal di sana masih ada
orang-orang shalih?' Beliau
menjawab, 'Ya, tatkala (peng-

huninya) telah b anyak melaku-

kan keburukan ( dosq)."' "

3. Ya'iui dan Ma'juj
Keduanya adalah dua nama 'ajam (non

Arab) atau mungkin berasal dari bahasa Arab
yang terambil dari kata al-Ma'iu yang berarti
keguncangan atau mungkin diambil dari la-
fazh ajijin nar yaitu kobaran api. Keduanya

mudian beliau akan wafat dan
umat Islam."7 Dan beliau akan
sama Rasulullah.s Wallahu a'lam.

Sungguh telah di-
jumpai banyak gempa dan longsor di berbagai
tempat. Tetapi yang dimaksud dengan tiga
gempa itu (belum terjadi, karena ia) lebih besar
dan lebih luas wilayahnya daripada yang telah
banyak terjadi.';

Dukhan (asap atau kabut)

Munculnya asap atau kabut pada akhir
zaman merupakan salah satu tanda kiamat
kubra yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan
as-Sunnah. Yaitu asap atau kabut nyata yang
dibawa oleh langit sehingga meliputi seluruh

9. Al-Bukhari: 6530, 6529, Muslim: 222, 379 dari Abu Sa'id al-

Khudri.
10. Al-Bukhari (7135) dan Muslim (2880)

11. Muslim: 29Ot,2937, QS. al-AnbiyS': 96-97.

12.HR. ath-Thabrani di dalam ol-Ausoth sebagaimana disebutkan

oleh al-Haitsami di dalam Maimo'uz Zawoid 8/11.
73.Fathul Bori t3/84.

5.

8

HR. Muslim: 2937, al-Bukhari : 3448 dan Muslim (155) (242).

Fathul Bari 6/492, Muslim: 1252.

Hadits shahih, diriwayatkan Ahmad (9259), Abu Dawud (4324),

lbnu Hibban 8/2778, alHakim 2/595 dan beliau menshahihkan-

nya serta disepakati oleh adz-Dzahabi, lbnu Abi Syaibah 15/158,

lbnu Jarir 9/388 dari Abu Hurairah. Dan sanadnya dishahihkan

oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam ta'liqnya terhadap Musnod

Ahmod.
Bukhari dalam Tarikh Kobir !/263, at-Tirmidzi (36t71 al-Ajurri
dalam asy-syorioh hlm. 381, juga disebutkan lbnu Hajar dalam

Fathul Bari 7 /66.
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ditegakkanlah kiamat kubra. Kiamat yang sesungguhnya. (Fathul Bari: 13/82)



Tidak okon bangkit hari kiomat sehingga
matohori terbit dari sebeloh borat, dan
opabila sudoh terbit dori barot sedong

monusio semuo melihatnyo mako mereko
semua akan berimon, namun soat itu adolah
soot kiomat dan tidok diterima lagi toubat,

tidok pulo lslam don imon.

manusia.'+

Rasulullah ffi bersabda:

6.

7.

&a#J )
1/.r
clt\i{i{Jiff:vr't\

... ,i)\\3.t4;vil\J\+ilr r,* JG-'lu r;;r:

"Bersegeralah beramal shalih sebelum datangnya
enam periqliwa; Dajjal, dukhan (asap atau kabut),
binatang bumi, ....." (HR. Muslim fil8Z)

Terbitnya matahari dari barat

Terbitnya matahari dari arah tempat terbe-
namnya (barat) ditetapkan berdasarkan dalil
dari al-Qur'an dan as-Sururah. Tidak akan
bangkit hari kiamat sehingga matahari terbit
dari sebelah barat, dan apabila sudah terbit
dari barat sedang manusia semua -"lihut,yu
maka mereka semua akan beriman, namun
saat itu adalah saat kiamat dan tidak diterima
lagi taubat, tidak pula Islam dan iman.'5

Binatang melata (Dabbah)

Ialah binatang yang dikeluarkan oleh Allah
saat mendekati hari kiamat. Keluarnya dabbah
ini berdasarkan dalil al-Qur'an dan as-Sun-
nah.t6

Tidak ada satu pun ayat atau hadits shahih
yang menunjukkan tempat keluarnya binatang
ini, juga tidak tentang sifatnya. Hanya ada
beberapa hadits, namun semuanya masih di-
pertanyakan keshahihanny a. T.hahir al-Qur'an
menunjukkan bahwa itu adalah binatang yang
mengingatkan manusia akan dekatnya adzab
dan bencana. Wallahu a'lam.

8. Api

L4. Tafsir a l-Qurthubi L6h3O, Tofsi r lbnu Kotsir 7 : 235-236.
15.QS al-An'am: 158, HR. al-Bukhari: 4536 dan Muslim: t57,248

dari Abu Hurairah.
16. HR Muslim (tentang sepuluh tanda-tanda kiamat di atas) dan

QS. an-Naml:82.

Di antara tanda kiamat kubra yang terakhir
dan sesuatu yang pertama menunjukkan akan
telah terjadinya hari kiamat ialah keh,ramya
api yang menggiririg manusia ke mahsyarnya,
yaitu negeri Syam.'z

Api ini akan menggiring manusia seluruh-
nya, ada yang optimis sehingga sambil makan
minum dan berpakaian serta berkendaraan
mereka digtring. Ada juga yang berjalan kaki,
atau berboncengan dengan seekor unta" ada
yang satu unta untuk dua orang, tiga orang,
hingga ada yang sepuluh orang dengan satu
onta. Ada juga yang digiring dan diliputi api
dari segalarpenjuru, sehingga siapa yang ter-
tinggal akan dilahap oleh api ini.'8

Api ini merupakan tanda kiamat kubra
yang terakhir terjadi. Apabila telah berakhir
peristiwa api ini maka akan ditiuplah Shur
(Sangkakala) sehingga ditegakkanlah kiamat
kubra. Kiamat yang sesungguhnya. (Fathul
Bari: l3,l8z)'e

Apa Faedafrliya?

Sudah sadarkah ki-ta akan peristiwa besar
tersebut? Atau kita hanya sekadar bertanya-tanya,
kapankah....? Kapankah....?

Cobalah mentadabburi tanda-tanda kiamat
tersebut, lalu tadabburi firman Allah:

Wtl-.vJtl 'e;Ai{ySrJ;-tit

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan'
hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka den,
gan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tan-
d a- t an d any a. Maka Ap akah f ae d ahny a b agi mer ek a
kesadaran mereks itu apabila kiamat sudah datang?
(QS. Muhammad ayat fi) _Ga

17. Lihat kembali hadits sepuluh tanda kiamat di atas dan HR Mus-
lim: 78,27 ,29

t8.An-Nihayoh fil Fiton wol Malahim 7/ 23O-23L.
19. Menurut lmam ath-Thibi, tanda-tanda kiamat kubra akan terjadi

berurutan dan yang pertama ialah lmam Mahdi. Kemudian uru-
tan kedua ialah keluarnya Dajjal, ketiga turunnya lsa bin Maryam
iW, keempat Ya'juj dan Ma'juj, kelima tiga gempa bumi,
keenam dukhan (asap), ketujuh terbitnya matahari dari barat,
kedelapan keluarnya binatang melata (dari dalam bumi), kes-
embilan api yang mengumpulkan manusia menuju mahsyarnya.
(Sebagaimana di dalam Fathul Bori 71/352-353\

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu)
kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah
datang tanda-tandanya. Maka Apakah faedahnya bagi mereka kesadaran
mereka itu apabila kiamat sudah datang? (QS. Muhammad ayat 18)
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Hadiah Buat Saudara Kita yang Sedang Sakit I
b. Hendaknya ia .khawatir dan takut akan

adzab Allah karena dosa yang ia lakukan
dan berharap rahmat-Nya.

c. Tidak berharap mati karena sakit yang ia
alami tak kunjung sembuh. Namun jika
sudafr tidak ada harapan lagi (menurut
penel'itian dokter ahli) maka hendaknya ia
ferddl:'-

ttl efts $

"Ya Allah hidupkanlah aku selama hidup itu
Iebih baik bagiku dan matiksnlah aku apabila

mati itu lebih baik bagiku" s

d. Apabila punya tanggungan (semisal utang
atau selainnya) terhadap orang lain henda-
knya ia segera menunaikannya atau mewa-
siatkan kepada ahli warisnya. Ini dilakukan
agar tanggungannya segera tertunaikan
atau paling tidak diketahui oleh ahli war-
isnya, agar bisa menunaikan jika yang sakit
tidak mampu menunaikannya.

Menjenguk saudara kita yang sedang sakit
memiliki keutamaan yang besar, diantaranya
mendapatkan naungan rahmat serta didoakan
oleh tidak kurang dari 7o.ooo malaikat: 6

poa lain yang bisa dibaca tatkala menjenguk
saudara kita yang sakit:

,it;u, il'r* ;U'l
"Tidak apa-apa, penghapus dosa, insya Allah."1

HR. al-Bukhari no.5347 Muslim no.2680.

HR. lbnu Majah no.1442, Shohih lbnu Moioh l/244.
HR. al-Bukhari no.5332.

6l tkrlr ,i(V W,';d\
,) Wiu'1\ uK

5.

6.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Hadiah Buat sairdara K1a b?ntOnq .diil
yang sedang sakit musllm

Oleh : Ust. Abu llyas Zaenal Musthofa

"Aku memohon kEada AUah yang Maha Agung, Rabb'dari Arsy ygng agung pula, agar

Dia menyembuhknn dirimu." (HR. Abu Dawud no3to6 dan at-Tirmidzi no'2o83 disha-

hihkan oleh al-Albani dalam Shahih al-lami' na'5766)

il

Faedah:

r.. Hadits -ini bersumber dari sahabat mulia
Abdullah bin Abbas aS.; yang secara lengkap
beliau menuturkan bahwa, "Barangsiapa yang

menjenguk orang sakit (muslim) sebelum mening-

galnya lalu mengucapkan doa (seperti di atas) se-

banyak tujuh kali niscaya Allah akan menyemb'uh-

kan penyakitnya."

2. Sabda Nabi {|ff ... yakni, semoga Allah dg me-
nyembuhkanmu dan menghilangkan aPa

yang engkau derita. Artinya, bila seseorang

menjenguk orang sakit lalu dia mengucap-
kan doa tersebut di sisinya sebanyak tujuh
kali dan si sakit dalam ilmu Allah belum tiba
ajalnya, dengan karunia Allah si sakit itu akan
sembuh. Namun jika ajal si sakit telah tiba,
doa tersebut tidak berguna selain bagi yang
orang yang membacanya akan memperoleh
pahala.' Wallahu a'lam.

3. Di antara hak seorang muslim atas sauda-
ranya adalah meqjenguknya bila sakit, seb-

agaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam
sabdanya.'HaI ini akan menjadikan hubun-
gan persaudaraan dan persahabatan mereka
semakin erat serta semakin menambah rasa
sayang di antara mereka.

4. Berikut ini merupakan hal-hal yang heh.
daknya diperhatikan bila seseorang sedang
sakit:r
a. Ridha terhadap takdir Allah dg dan bers-

abar atas apa yang menimpanya serta ber-
prasangka baik terhadap Allah karena hal
itu lebih baik baginya.a

Syoroh Hishnul Muslim (terjemahan) hal. 312

HR.al-Bukhari no.1183 Muslim no.2162

Ahkomul Jona' iz hal.11-12.
HR. Muslim no.2999
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Kemirliaan Surat al-Ala

sesudah kita serta hukum-hukum di antara manusid. Barangsiapd yang
meninggalkannyo karena sombong, Allah akan membinasakannya, dan
barangsiapa mencari petuniukkepada selainnya, Allah akan sesatkan.

ao a oo aa oa aa a to aa oa a a a a a a oa aa oa

f| ialah tali Allah yang kokotu jalan yan1 , kiyyafu menurut mayoritas ulama tafsir.' Dan

| | lurus, peringatan yang bijaksana, i surat Makkiyyah adalah yang diturunkan oleh
I-l barangsiapa yarrg melafalkannya murni , Allah kepada Rasul-Nya sebelum beliau hijrah
karena mengharapkan wajah Allah, sungguh ia i ke Madinah. Hal itu karena dijelaskan dalam
telah mengimaninya dan baginya pahala. Dan , hadits bahwasanya para sahabat membaca surat
barangsiapa yang mengamalkannya, sungguh ini sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah.
berada di jalan yang lurus, dan barangsiapa . "yang berhukum dengannya, sungguh ia telah
berbuat keadilan.

Termasuk kemuliaan al-Qur/an adalah kare-
na ia mengandung surat-surat yang mulia, di : , . ..)' ,, oi
antaranya ialah surat al-Ala. Surat yang sering , U f ta (
dibaca oleh Rasulullah dalam shalatnya. Bahkan , , r r,
termasuk surat-surat yang Rasuluffun -"-eri* t F + 'X\
tahkan sahabat untuk membaca di dalam shalat , , .z 6

mereka. Di sisi lairu di dalamnya pula terkand- , ''*5 ,F \ t

ung sifat-sifat Allah yang rnaha mulia dan perin- , .). \;t ee itah untuk bertasbih. 
I

Nama-nama lain Suratal-ff|a: ' 
Vb :Y

Surat yang mulia ini tergolong surat Mak- i

@ nl rTn.,Hn#dah:: November. Desember 2012



..gskh**"p$kb*

A
A

0)

Dari al-Bara', ia berkata, "Orang yang pertama kali
menemui kami dari sahabat NaW ffi adalah Mush'ab

bin Llmair dan Ibnu Ummu Maktum. LaIu ked-

uanya membacakan al-Qur'an kepada knmi. Setelah

itu datanglah Bilal dan SaH. Disusul kemudian oleh

llmar bin al-Khaththab bersama 20 orang. Setelah

itu, barulah Nabi ffi datang. Maka aku tidakpernah
melihat penduduk Madinah gembira menyerupai

senang dan gembiranya mereka dengan kedatangan

beliau. Sampai-sampai anak-anak kecil dan para ham-

ba sahaya pun berseru, 'Inilah Rasulullah ffi telah

datang!' Tidaklah beliau datang hingga aku selesai

membaca surat al-A'la dan surat-surat semisalnya."
(HR. al-Bukhari:494t)

Surat ini mempunyai beberapa nama,'di an-
taranya:

1. Surat ( -ipfi' ) al-A1a sebagaimana yar.g
telah banyak tercantum
dalam beberapa mushaf
al-Quy'an dan sebagian
kitab-kitab tafsir.
Dinamakan dengan surat
al-A1a karena terdapat
lafazh al-A1a pada ayat
pertama. Dan arti kata itu
adalah Allah Yang Maha
tinggi dari setiap yang
tinggL serta mempunYai
sifat-sifat yang sangat
tinggi.

2. Surat t $ita;7tg-
), sebagaimana ydng
terdapat dalam ucapan
Rasulullah M, para
sahabat dan sebagian
para ulama tafsir saat

Bacaan Nabi ffi ketika shalat |umat dan hari
raya,

+ du\ J,- A\ J*: 5 p. u. ,ks\ t"
t) t \tr1J\ F),i*J\ i.\h aK-F,
Jri (+*,Ulr ,t+* !(t J") ; (]"'lt ,*; l\

a-.
.V^\'fit,ro\; 'i; ,l kg\ \-d "--Yz-f2?-(,'--*f'*'))

Dari' an-Nu'^r* ii, Basyir, 
-bahwa 

Rasulullah

ffi sering membaca surat Sabbih isma Rabbikal

A'la dan HaI ataknhadrtsul ghasyiyah pada shalat

dua hari raji dan shalat lumat. Apabila hari raya

dan hari lumat bersamaan dalam satu hari, maka

Rasulullah membaca dua surat itu dalam dua

shalat tersebur. (HR. Muslim: 878)

2. Bacaan Nabi ketika
shalat Witir.

JE-, ' O!;:t 
g J&:: ,

rr>ll ,,rliir rltjr
Dari Ubay bin Ka'b berkata, " Rasulullah ffi sering
membacaketika shalat Witir pada rakaat pertama

dengan ( ,1i"Jr *; 7t '6- ), rakaat kedua dengan (

;,,tlKi\ 4r Yt J' ), rakaaT ketiga dengan ( "'a\ $\ -d $
), dan tidak salam kecuali di akhirnya. Setelah

salam beliau mengucapkan ( u43lstdFtit^i- )
tiga kali. " (HR. at-Tirmidzi: t7ot, dishahihkan
oleh al-Albani)

3. Bacaan Nabi ketika shalat Zhuhur.

Itr + ,jut J-- t4\'J1' ,f U ly e
i:Qb'tt J;?t t) v ;&, c'fr"ss

1.

'cr.t,.?- il Ld \2 , "J

membuat judul dalam kitab tafsir mereka.3
Penamaan surat ini diambil dari ayat
pertama dalam surat tersebut.

3. Surat ( *), seperti yang dikatakan oleh Ibnu
Abbas &nAisyah,a serta disebutkan juga oleh

. sebagian para'ahli tafsir.s Segi penamaannya,
karena surat ini dib.uka dengan lafazh amr
(perintah) yaitu ( 6:- ).

Keistimewaan surat al-ffli:

2. Asma' Suworil Qur'on 540-543.
3. Tofsir At-Thobori 12/542, Ahkamul Qurhn 3/472, ol-Bukhori

61393.
4. Sunan lbnu Majoh LL72, at-Tirmidzi 462, Abu Dawud 1424.

5. Tafsir lbnu Kotsir 81377,Tafsir asy-Syaukani 5/597.

Dioloh toli Allah yong kokoh,
jolon yong lurus, peringoton
yong bijaksano, barangsiapq
yang melafolkonnya murnf"' "

kareno mengharapkan waioh
Allah, sungguh io teloh

mengimoninya dan baginyo
pohalo. D'on barongsiopo
yang mengomalkannyo,
sungguh berada diialon

yong lurus, dan barongsiopo
yong berhukum dengonnyo,

sungguh io teloh berbuot
keodilan.
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4.

Dorian-Nu'han bin Basyir, bohwa Rasutu,ah 
t 

?:;r'#rTrwr*""::;Wkru:;#,"2',#!,!i'#,
ffi sering membaca surot Sobbih isma Rabbikal : imam shalat di kaumnya. Dia pernah shalat lsya'

A'la dan Hat atoka hadttsut ghdsyiyah podo , bersarma Nabi pada siatu *oio*, setelah itu dia
shqlat dua hari raya don shalat Jumat. Apobila , mengimaimi shalat Isya' di kaumnya dengan mem-

hari roya don hari Jumot bersamoan dalam . : baci(surqt at-Baqarah) pada rakiat pertama. Ke-
satu hari, moko Rosululloh membaco duo surat I mudi.an ada seoraog *rk*u* yang'memutuskan

itu dalam dua sholat tersebut. | "-"-""'- ""-' -'
(HR. Mustim:878) , *oloj,.Ialu dia shalat sendirian kemudian pergi.

- 

''xu*,-mffiin'f;#!,#ffffi
.. .ot kmada Rasulallah untuk memberitahukan hal

'Jll-j it J*\'rtA\ 
" ini.'Diakemudian mendatangiRasulullah seraya

Dari Jabir bin Samurah, bahwasanya Nabi ffi ', mengatakanr'Wahqi Rasulullah, kami ini orang

pada shalat Zhuhur membaca Sabbih isma Rabbi- ', VanB bekerjfi berat' Siang hari kami selalu bekerja

kal A'la.dan Shubuh lebih panjang dari itu. (HR. i sedangkan Mu'adz shalat Isya' bersamamu, laluMusrim':-ro58) ' Y:#f,r#r^'::#:i';;i#::: #;#:;':';"{,'-
' sulullah memanggil Mu'adz IaIu bersabda, 'Hai

Perintah Nabi kepada Mu'adz untuk : Mu,adz! Apakai"kamu ingin membuat fitnah?'membacanya ketika shalat' ', Bacslah su'rat ini dan inii Kata sufyan (rquri),

xk 
^r 

,y g,e Ja3w ;,r3u /y &' ::!;r:;Ii',;:ffi^3,1:;:r,i:'{:,f;r,fvf,x'-
,4.t o, - arr ,.'-i^i t1 -1 "-^1 s2 < ..?. o!. : : abda,'Baefrlahsurat Wasy syamsi wa Dhuhqha,
4N\ ...F .F' C lll rt *Y ?W q"" ( P) wadhdhuha, wallaili -idza yaghsya dan sabbih

,j*, e6 #s'*i"5 7 *er tF, *';##\K:i,M:;;"*ruiugamengatakanitu
j'-):\; Lv; V ': );i "Y; ieu ;';)\ 

"
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J*: "Jfrsrnb t Jti ,1)r.! ri J5[1 { uw i 
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]"Til:il1'oXTto"iian'danNabimembacanva
I
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J\A (,t,Ar J*: r{ Jtxi 

tF * A\ Jb, -.;t, 
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"sesungfuhnya di datam-
: nva ada aaat yang lebih mulia dari seribu ayat."

&V'oXSt Vi 
'JLrf-Jk iU- J\i \rf, i (Io at-iirmidil: zszt, .Lbu Dawud: io5e,

Jt)v AuLi=**!i wr Ju {;,;+' frXT:;Wi;{;;T"f *frTi**Tilfr
.\::6 f ,F Ju;i S"it,l:;'r\ ?3 ;* \tt' 

sunanAbiDawud)'wnltahu a'tam' Gt

TermasukO:y!,:r!ry !;aur'y i,a1tah 
karena ia mengandung surat-surat yang

mulia, di antaranya ialah surat al-A'la. Surat yang sering dibaca oleh Rasulullah
dalam shalatnya. Bahkan termasuk surat-surat yang Rasulullah memerintahkan

sahabat untuk membaca di dalam shalat merekq.
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Dari Anas ^*- bnhwa ada seorang Arab badui yang
bertanya pada Rasulullah ffi tentang hari kiamat. Dia
berkata, "Kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah
balik bertanya, "Apa yang telah engkau persiapkan

untuk menghadapinya?" Dia menjawab, "Tidak ada

(dalam sebagian riwayat, "Saya tidak mempersiapkan

banyak shalat, puasa dan sedekah") hanya saia saya

cinta pada AIIah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah
bersabds, "Engkau akan bersama orang yang eng-

kau cintai." Maka Anas berkata, "Kami tidak per-

nah bergembira sebagaimnna gembiranya kami saat

mendengar sabda Rasulullah, 'Engkau akan bersama

orang yang engkau cintai.' Karena saya mencintai
Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dan sayaberharap
akan bisa berpama mereka karena cintaku pada mere-

ka, meskipun saya tidakbisa.beramal sebngaimana amal

mereka." (HR. al-Bukhari: 6t62, Muslim: 6878)

a a o.a a r o r r oti'r.q,o o a a o a o o a

ubhanallah..... Alangkah luas rahmat dan
kasih sayang Allah d6. Alangkah agungnya
syariat Rasulullah dan alangkah mulianya ke-

, hidupanpara sahabat!

, nuyut gkaru ada seorang sahabat dari kalangan
i Arab badui yang awam, bukan seperti para'santri'
i Rasulullah seperti Abu Bakar, IJmar, Utsman, Ali,

' Anas serta sahabat besar lainnya. Dia hanyalah
I seorang Arab gunung yang hidup dengan segala.

i kesederhanaan dan keawamannya. Dia datang ke-

, pada Rasulullah untuk menanyakan sesuatu yang
i anetL kapan terjadinya hari kiamat? Dan memang

: biasanya orang Arab.badui akan selalu bertanya

i sesuatu yang unik dan aneh. Karena itu para saha-

i bat senang kalau ada orang badui datang. Dalam
: riwayat imam Ahmad tentang kisah ini dengan

', lafazh:

' Jy: Ju* 4i;Hr ,,i^i ;, ,b.Jt u,-# i'W" $
t,

4JJ\
i

, "Kami senang jika ada orang Arab badui yang datang

: bertanya pada Rasulullah."

, Karena kedudukan dan kewibawaan Rasu-

i lullah di mata para sahabat terkadang membuat

,!1,, - M - g\ ;;u,vj ,e,wi'ut 6
M - A!\ ,y|, ffi ,;:i lvt . " ',A y'4,

I J\i,"lu\,f;,V;t;i !,ois, is f.".ri13

er.tli J":F1

I I I I I ... sebagai salah satu buktinya dia menginfakkan hidupnya untuk menjadi

Liil at-lTlaUfaddah pembantu Rasulullah. Beliau pun mengatakan, "Kami tidak pernah bergembira

f Vot.SZlMuhanaml434H::November-Desember2012 sebagaimanagembiranyakamisaatmendengarsabdaRasulullah,'Engkauakan

I 

bersama orang Yang engkau cintai.'



Persiapan Menghadapi Hari Kiamat

mereka enggan dan tidak enak kalau bertanya
tentang beberapa masalah. Inilah Ali bin Abi
Thalib saat butuh untuk mengetahui hukum
madz| beliau tidak bisa langsung bertanya ke-
pada Rasulullah, tapi mengutus Miqdad bin al-
Aswad untuk bertanya tentang hukumnya.

Begitu Arab badui tadi bertanya tentang ma-
salah tersebut, Rasulullah pun segera memaling-
kan pembicaraan. Karena jawaban pertanyaan
ini kurang berfaedatr, lantaran yang penting
bukan kapan terjadinya, tapi apa yang telah kita
persiapkan untuk menghadapinya dalam men-
jalani hari-hari akhirat. Juga anggaplah kita tidak
menemui hari kiamat, tapi bukankah kematian
juga siap menjemput kapan saja dan di mana
saja? Rasulullah pun segera bertanya untuk men-
galihkan pelhatian, " Apa yang engkau persiapkan
untuk menghadapinya?" Begitu ditanya ada per-
asaan sedih yang menggelanyut dalam hati sang
badui. Dia hanyalah Seorang manusia biasa, ti-
dak banyak amal kebajikan, tidak banyak shalat,
puasa, sedekah maupun ibadah lainnya. Dia pun
mengatakan dengan jujur, "Saya tidak banyak
beramal kebajikan" namun saya cinta pada Allah
dan Rasul-Nya."

Maka dengan segala kelembutan kasih Rasu-
lullah, dengan segala keagungan agama ini, be-
liau mengatakan, "Engkau akan bersama orang
yang kau cintai."

Subhanallah.... Siapa yang dia cintai? Dia
cinta Rasulullah, berarti dengan modal cinta ini
seseorang akan mencapai derajat surga tertinggi,
karena Rasulullah ada pada derajat surga ter-
tinggi.

Inilah keagungan cinta bila tulus dari hati
dan mengetahui hakikat dan menunaikan hak-
haknya. Cinta inilah yang akan menjadi pendo-
rong seseorang untuk bisa beribadah dengan
ikhlas hanya kepada. Allah. Cinta inilah yang
akan rnenjadi motor penggerak seseorang untuk
beribadah dan berbuat kebajikan lainnya. Cinta
ini pula yang akan menjadi penyebab seseorang
bisa bertahan dalam berjuang di jalan-Nya.

Cinta inilah yang membuat Bilal bin Rabah
bisa bertahan dan sabar serta tegar saat meng-
hadapi siksaan orang-orang kafir Quraisy dan
hanya mengatakan ahad... ahad... (Allah yang
Esa) Cinta inilah yang membuat Ali bin Abi
Thalib berani mempertaruhkan nyawanya saat
harus menggantikan posisi Rasulullah di malam
keberangkatan hijrah. Cinta ini yang mem-
buat keluarga Yasir bertahan di atas keimanan

Pada hari ketika manusio lori dori
soudoronyo, dori ibu don bopoknyo, dari
istri don onok-onoknyo. Setiap oraig dari
mereka pada hari itu mempunyoi uruson

ya n g cuku i m e nyi bu kka n nyo.
(QS. Abaso oyat 34-37)

sampai menjemput kesyahidan. Cintir ini pula
yang membuat Kliubaib bin Adi menggetarkan
orang-orang kdfir Quraisy dengan pengorbanan-
nya yang mengagumkan. Dengan cinta ini juga
banyak terqkir kisah kisah besar dalam catatan
sejarah Islam yang gemilang.

Cinta semacam inilahyang dikatakan oleh Ra-
sulullah kepada sahabat Arab badui tadi, "Eng-
kau akan bersama orang-orang yang engkau cintai."

Demi mendengar statement semacan itu
dari Rasulullah, maka Anas bin Malik yang me-
nyaksikan dialog tersebut menjadi sangat gem-
bira dan b-ahagia. Bagaimana tidak gembira, dia
sangat mdi+cintai Allah dan Rasul-Ny+ sebagai
salah satu buktinya dia menginfakkan hidupnya
untuk menjadi pembantu Rasulullah. Beliau pun
mengatakan, "Kami tidak pernah bergembira
sebagaimana gembiranya kami saat mendengar
sabda Rasulullah, 'Engkau akan bersama ornng
yang englau cintai' . Karena saya mencintai Rasu-
lullal.u Abu Bakar dan Umar. Dan saya berharap
akan bisa bersama mereka karena cintaku pada
mereka meskipun saya tidak bisa beramal seb-
agaimana amal mereka."

Dan kita bersaksi kepada Allatu bahwa kitd
pun cinta kepada Allatu cinta Rasulullah, cinth
Abu Bakar, lJmar, Utsman, Ali, Anas serta semua
sahabat yang lainya. Dan kita berharap semoga
Allah pun memasukkan kita ke surga bersama
mereka, karena manusia akan bersama dengan
orang-orang yang dia cintai. Amin...

FAEDAH DARI HADITS:
1. Disukainya bertanya tentang masalah aga-

ma untuk mendapatkan penjelasan tentang
masalah yang tidak diketahui.

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang dari
mana ilmu yang dia dapatkary maka beliau
menjawab, "Dari hati yang selalu berpikir
dan lisan yang selalu beitanya."

Oleh karena itu Rasulullah juga meng-
gunakan metode bertanya ini untuk me-

L:&;v&\i\a.i6i&\6tiini?t:
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2.

nyampaikan ilmu kepada para sahabatnya.
Betapa sering Rasulullah bertanya dahulu ke-
pada para sahabatnya, baru kemudian beliau
menjelaskan.

jika bertanya, sebaiknya bertanya tentang hal
yang lebih banyak manfaatnya

Hal ini karena umur kita pendek, kesem-
patan kita terbatas, apa yang harus kita amal-
kan dan persiapan untuk menghadapi hari
akhirat sangat banyak. Maka hendaknya se-

tiap hamba pandai menggunakan waktu yang
ada untuk sesuatu yang lebih bermanfaat.

Oleh karena itu para sahabat jika bertan-
ya kepada Rasulullah akan bertanya tentang
sesuatu yang paling utama. Sering mereka
mengatakafl, "Wnhai Rasulullah, apakah amal

perbuatan yang paling utama?"

Dianjurkan bagi seorang alim atau mufti un-
tuk memalingkan pembicaraan kepada yang
lebih manfaat jika pertanyaan itu kurang
manfaat.

Perhatikan saat para sahabat bertanya ten-
tang hilal, kenapa awal dia muncul itu kecil
lalu membesar sehingga menjadi Purnama
kemudian mengecil lagi? Maka Allah men-
jawabnya dengan sesuatu yang lebih manfaat.
Firman-Ny4:

q(4 q; a j'-.uq." 
"ji *

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit.

Kntakanlah, "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda
waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.' (QS.
al-Baqarah ayat fig)

Persiapkan bekal untuk kematian.
Meskipun kita tidak menemui kiamat, tapi

yang pasti kita semua akan menemui mati.
Lalu, masing-masing kita akan mempertang-
gungjawabkan amal perbuatan kita sendiri.
Tidak ada yang bisa menolong.

Pada hari ketikn manusia lari dari saudaranya, dari
ibu danbapaknya, daii istri dan anak-anaknya. Se-

tiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai

urusan yang cukup menyibukkannya. (QS.'ltba-
sa ayat 3437)

Ketahuilah saudarakrl bahwa perjalanan
alam akhirat sangat panjang dan berliku. Di
mulai sejak kith dimasukkan ke dalam kubur
sendirian oleh sanak kerabat sampai nanti
Allah mer4utuskan perkara seorang hamba

I
apakah dia akan menjadi penduduk surga
(dan itulah kebahagiaan hakiki), ataukah ha-
rus terdampar ke neraka (dan itulah keseng-
saraan abadi).

Maka berbekallatu dan perbanyaklah
bekal amal kebajikan. Khalifah Umar bin Ab-
dul Aziz pernah berkata, " Sesungguhnyn setiap

safar itu pasti butuh perbekalan, maka berbekalah

oleh kaliq& di dunia untuk safar kalian menuju
akhirat a.digo" bekal takwa."'

5. Keagungan cinta pada Allah dan Rasul-Nya.
Cinta adalah sesuatu yang agung cinta

yang mengantarkan orang-orang mulia pada
derajat kemuliaan. Namun barangsiapa yang
salah mengapresiasikan cinta maka kehan-
flrran yang akan dia dapatkan.

6. Buktikan bahwa kita cinta Allah dan Rasul-
Nyu

Cinta bukan hanya sekadar isapan jempol
belaka. Butuh bukti. Karena itu saat orang Ya-

hudi mengaku cinta p_ada Allatr, maka Allah
menuntut bukti. (QS. Ali'Imran ayat 3t)

Semoga Allah menjadikan kita orang-
orang yang mencintai Allah dan Rasul Nya
dengan cinta yang hakiki sehingga kita pun
bisa merasakan keagungan cinta dunia dan
akhirat. Wallahu a'lam. h

L. Qashrul Amal hlm.50 oleh lbnu Abi ad-Dunya.
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Khalifqhi Um,arUinAbdut Azizpewehberkat*,;,llsesunggllhnya'sstiap safar itu pasti.

bituh perbekalau, mnka'heibekslah oteh'kalian.:di dunia"untuk snfar kalinn wenuiu:,

sffi I I I I ... sebagai salah satu buktinya dia menginfakkan hidupnya untuk menjadi

trF& al -lTlaUaddah pembantu nasulullah. Beliau pun mengatakan, "Kami tidak pernah bergembira
ffi Vot,SZ I Muharram 1434H :: November- Desember2012 sebagaimana gembiranya kami saat mendengar sabda Rasulullah, 'Engkau akan

- 
bersama orang vang engkau cintai.'
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Aku adalah seorang lelaki yang AIIah ciptakan 25 tahun yang
silam melalui perantard ayahku dan engkau, wahai ibuku.
Hingga saat kutulis risalah ini, sunggtth tak terhitung nikmot,
Allah yang telah diberikan kepadaku, terlebih nikmat yqng
Dia berikan melalui dirimu,

f buku, semoga Allah merah-

I matimu selalu...Masih lekat
I di hati dan pikiranku ke-
tika menantumu, yaitu istriku,
melahirkan untukku seorang
anak laki-liiRl. etu selalu ber-
samanya pada detik-detik
menjelang kelahiran buah hati
kami.

Waktu itu kulihat lekat-le-
kat mata calon seorang ibu den-
gan air mata yang berlinang.
Kudengar rintihan serta tarikan
napas yang panjang lagi berat
karena menahan sakit yang
aku tidak tahu dan tak akan
pernah tahu seberapa dahsy-
atnya. Aku tidak tahu apakah
makna ekspresi tersebuf sakit
atau bahagia? Hingga aku me-
nyaksikan dengan mata kepal-
aku sendiri buah hati yang kini
telah hadir di tengah-tengah
kami. Perasaan syukur kepada
Allah tak henti-hentinya teru-
cap dari lisan dua anak manu-
sia yang baru menjadi ayah dan
ibu ini.

Kebahagiaan itulah yang

aku dan istriku dapatkan me-
lalui pemikahan kami -alham-;

dulillah-. Namun, ketika akd
mengulang kembali moment b a-
hagia itu, kebahagiaan seorang
ayah yang baru tiba-tiba sima
dari benakku.

Ibu..., tahukah engkau apa
yang membuat sirna kebaha-
giaan yang dinanti oleh setigp
orang yang menikah? :i .

Demi Allah lbu, tidaklah
sima kebahagiaan tersebut
melainkan karena dosaku dan
kedurhakaanku terhadapmu.
Gambaran seorang ibu mela-
hirkan seorang anak muncul,
bukan lagi istriku yang mela-
hirkan buah hatiku, tetapi eng-
kau ketika melahirkanku dari
rahimmu. Aku tersadar, semi-
sal itulah kondisi seorang ibu
melahirkan.

Aku tidak akan menging-
kari, bahwa hingga kini aku
belum pernah berterima kasih
kepadamu atas jasamu yang
telah melahirkanku. Di sisi lain

l a l l a a t a a o a a a a a a'ta t I
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aku selalu bersyukur atas nik-
mat dari Allah yang kuperoleh
dari-Nya atau perantara orang
lain. ,Namun aku melupakan-
mu,Ibu. Aku lalai sekian tahun
,ddri hal ini, padahal Rasulullah

ffi bersabda:

(il\,y du\5& )
"Tidaklah bersyukur kepada Allah
seseornng yang tidak bersyukur
kepada mnnusia." (HR. Abu
Dawud)

Tak hanya sampai di situ,
memori kehidupanku semen-
jak kecil hingga kini menjejali
pikiranku. Kuingat satu-persa-
tu bagian dari potongan kisah
hidupku bersamamu di masa
lalu hingga kutulis risalah ini.
Engkau mendahulukan diriku
dari dirimu dalam makanan,
engkau tidak makan hingga
diriku kenyang. Engkau tidak
tidur hingga aku terlelap dalam
keadaan kenyang dan nya-
man. Engkau tak berpakaian
baru hingga aku menlenakan
pakaian baru. Bahkan, dalam
semua kebutuhan hidup, eng-
kau dahulukan diriku sebelum
dirimu.

Aku tidak mengingkari satu
pun dosa dan kedurhakaanku
kepadamu. Seandainya eng-
kau menyebutkan seluruh ke-
salahan anakmu yang pendosa
ini, maka sunggub aku tidak
akan menuntutmu. Tidak se-
bagaimana perihal manusia
yang memiliki kekuasaan dan
pangkat. Aku tidak akan mem-
bantahmu layaknya sidang di
meja hijau. Sungguh aku tahu
bahwa Allah berfirman:

"Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bersyukrii:;kePgda

rr;lrnq1psia." (HR. Abu Dawud)
vo,.EZ I Muha'am 1434H nh[[|*n*d,?,b 
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lbu, Maafkan Anekmu...
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D an Rabb mu t el ah m emer int ahkan

supava kamu jangan menyembah
selqin Dia dan hendqklah kamu
berbuat baik pada ibu bapakmu
dengan sebaik-baiknya. lika salah

seorang di nntara keduanya atau
kedun-duanya-. *,samp ai b erumur
lanjut dalsm pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah kamu
mengatakan kepada keduanya per-
kataan, oah, dan ianganlah kamu
membentak merekn dan ucapkan'
lah kepada merekq perkataan yang
mulia. (QS. al-Isra' ayat 4)

Cukuplah firman Allah ini
sebagai hujjah atas diriku, dise-
babkan kelalaianku dan kes-
alahanku dalam bergaul den-
ganmu dan dalam menunaikan
hak-hakmu.

Ibu, semoga Allah mengam-
puni diriku dan dirimu...

Suatu saat engkau pernah
berdiskusi denganku tentang
suatu hal yang paling engkau
inginkan dari kelahiran diriku
dan saudara-saudaraku, dan
aku yakin hal itu adalah keingi-
nan setiap orang tua, karena
kini aku menjadi orang tua.
Yaitu sabda Rasulullah M:

4 *x dv iss
"Apabila seseorang meninggal ,

dunia maka terputuslah amalnyn 
'

kecuali tiga; sedekah yang men- '

galir terus (pahalanya), ilmu yang ,

diambil manfaat (oleh yang lain) l

dan anak shalih yang mendoakan )

kebaikan untuknya." (HR. Mus-
lim: 163r)

"r.b ir i ii;i:5fl,-B'Jt *,t
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; "Sesungguhnya ada seornng yang
, ditinggikan derajatnya di surga
, (kelak), maka ia berkata, 'Bagaima-
: na bisa?' Dikatakan kepadanya,
: 'Karena istighfar qnakmu untuk-

' ''mu."'(HR.Ibnu Majah: 366o) ..

i Du.r kini aku menginginkaii
sebagaimana keinginanmu wa-

: hai ibu. Setelah kudapatkan
. nidayah ilmu melalui para gu-

, ruku -semoga Allah membalas
: merekn dengan sebaik-baik balas-

' an-, aku takut bahwa diriku ter-
i masuk dalam sabda Rasulullah:

"Sungguh merugi, sungguh
merugi, sungguh merugi!" Di-
katakan kepada beliau, "Siapa
Rasulullah?" Beliau bersabda,
"Seorang yang menjumpai kedua
orang tuanya ketikn dewasa atau
salah satunya, tetapi ia tidak dapat

,\t

masuk surga (karenanya)." (HR.
Muslim: z55r)

Dan aku mendengar bah-
wa ridha Allah bersama ridha
orang tua. Dan bahwa "bala-
san itu tergantung dari amal
perbuatannya", akrt khawatir
apa yang menimpaku kelak
dari anakku adalah balasan
Allah 'atas diriku karena ke-
durhakaanku kepadamu.

Ibu, semoga Allah merah-
matimu selalu...

Kumohon, jangan sampai
engkau ucapkan sesuatu yang
akan menjadi sebab kemurkaan
Allah kepadaku, dan jangan-
lah engkau berdoa kebina-
saan kepada-Nya atas diriku.
Apalah arti hidup seseorang
di dunia bila Allah murka
dan benci kepadanya? Begitu
banyak aku mendengar kisah
anak yar.g durhaka kepada
ibu bipaknya, namun aku tak
pernah mendapatkan kisah
kedurhakaan anak kepada ibu
bapaknya berakibat baik bag-
inya.

Mak4 kumohon maaf dan
ridhamu. Sungguh, tidak ada
seorang pun di muka bumi ini
yang mengetahui kapan ajalnya
akan datang, dan aku khawatir
ajal akan datang kepadaku atau
kepadamu sedangkan engkau
masih murka kepadaku. Ya

Allah, kumpulkanlah aku dan
ibu bapakku bersama Rasul-
Mu dan orang-orang shalih di
surga-Mu yang kekal. Amin.

Dari anakmu yang penuh
dosa. * (Abu Malik bin Mu-
hammad Nidzom, Sidoarjo-

Iatim)
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Kriteria Penulisan sebagai Berikut:
1. Tulisan berisi tentang: (a) Tadabbur atau renungan sebuah ayat, hadits,

alam atau suatu kejadian yang bermanfaat (b) Kisah penJh hikmah
-baik cuplikan kisah sahabat, tabiin, orang shalih atau pengalaman

pribadi- (c) Wawasan islam (d) Faedah atau kisah unik dan menarik

tapi nyata.
2. Tulisan berjumlah 11000 kata atau 2-3 halaman folio jika tulisan tan-

gan.

3. Tulisan belum pernah dimuat di media lain.
4. Hasil karya sendiri.
5. Jika menukil hadits atau perkataan para ulama harus disertakan ref-

erensinya.
5. Tulisan yang sudah dikirim dan dimuat menjadi hak milik majalah al-

Mawaddah, ada bingkisan menarik bagi tulisan yang dimuat.

W I I I I "sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi!" Dikatakan kepada beliau,

ffiS at lllaUaddan 'Siapa Rasulullah?" Beliau bersabda, "seorang yang menjumpai kedua orang

ffi Vol.57 lMuharram1434H:: November-Desember2012 tuanyaketikadewasaatausalahsatunya,tetapi iatidakdapatmasuksurga
(karenanYa)." (HR. Muslim: 2551)(ka



Oleh : Ust.'Abu Ammar al-Ghoyami
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epertinya tidak ada lagi nasihat dan pelaja-
ran yang berarti. Sepertinya jati diri seorang
wanita shalihah saat ini tak memiliki nilai

yang tinggi, sehingga kaum wanita justru lebih
memilih bertomboy ria. Padahal perilaku kaum
wanita yang sengaja tomboy merupakan maksiat
nyata. Bagaimanakah kebanyakan kaum wanita
tidak mengetahuinya? Seandainya mereka tahr&
mengapalah mereka masih terus melakukan-
nya? Atau memang karena kiamat sudah dekat,
sehingga yang tersisa justru banyak kebodohan?

Rasulullah ffi bersabda: t

Ult ,rhS. ;i;jt +eo
"Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialsh
diangkatnya ilmu (aga;ma), dqn kokohnya kebodohan,

ditenggaknya miras dan rhewabahnya zina." (HR. al-
Bukhari: 8o, Muslim: z67r)

Barangkali karena kebodohan tentang ilmu
din yang telah mewabah di kalangan umat ini
sehingga fenomena tomboy pun menjadi-jadi.
Wailallahil musytaka.

Agar lebih jelas bagi kita semua bahwa fenom-
ena tomboy benar-benar telah menggejala di
tengah masyarakat umat ini, juga agar kita me-

d
.1

nyadari akan hal telsebut, selebihnya agar kita
bisa mengambil pelajaran yang terbaik, sehingga
kita bisa berbenah diri, pada edisi kali ini penulis
paparkan sebagian dari fenomena ketomboy-an
kaum wanita saat ini. Di antaranya ialah:

1. Tomboy dalam berpakaian

Salah satu gejala tomboy ialah kaum wani-
ta yang mengenakan pakaian menyerupai
detail mode pakaian kaum lelaki. Mulai dari
topi di atas kepala, hem atau kaos di badan,
celana pendek atau celana panjang di ba-
gian bawafu sandal maupun sepatu di kaki.
Hampir seluruhnya mengadopsi mode detail
pakaian kaum lelaki. Terutama adalah celana,
yang tidak dipungkiri bahwa dari asalnya
ia merupakan pakaian laki-laki. Disebutkan
dalam sebuah riwayat berikut:

,y. J\'i;,{.,N "tVeV t:|t ^a.
Dari Abu Hurairah ^$,berkata, "Rasulullah ffi
melaknat seoranI laki-Iaki yang mengenakan pak-

aian wanita, dan seorang wanita yang ffiengena-

kanpakaianlaki-lnki." 1 
'

1. HR Abu Dawud no: 4098, An-Nasa'i dalam as-Sunan al-Kubra:
9253, lbnu Hibban dalam Shohih-nya:5751- dan 5752, Ahmad

Ketomboy-anparawanitasaatinijugamulaitaksebataspadasatuataudua I * ll I ffi
perangai saja, namun sudah hampir seluruh perangai kaum laki-laki ditiru dan -. al . l I lqLUa0qqn ffi
diserupai. Sepertinya tidak ada lagi kendali iman dan takwa yang meluruskan Uol. 57 | Muhanam 1434H :: November - Desember 2012 ffi
perangai kaum wanita ini. ffi



Fenomena Wanita Tomboy yang Mgrnilukan

Memang sangat menyedihkarl di mana
banyak sekali dipasarkan pakaian untuk kaum
wanita umat ini justru yang menyerupai mode
pakaian kaum lelaki. Termasuk sepatu dan
sandal. Disebutkan dalam riwayat berikut:

,i u\ ,f
,tA\&ulrw At J:-:# jjrli.;sr

Dari lbnu Abi Mulaikah berkata; "(Suatu ke-

tika) disebutknn kepada Aisyah adanya seorang
zpanita yang mengenakan sandal (Iaki-Iaki), makn
beliau ,i&.berkata, 'Rasulullah ffi melaknat rajulah
dari kalangan kaum wanital "' (HR. Abu Dawr.rd:

4o99 dishahihkan oleh al-Albani'&lH dalam
Shahihul I ggrti' : 5o96)

Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasu-
lullah ffi ditanya tentang makna ar-rajulah
minan nisa', beliau menyebutkan: "Ialah wani-
ta yang menyerupakan diri dengan kaum
laki-laki, (alias tomboy)." (HR, ath-Thabrani,
sebagaimana di dalam Shahihut Targhib oleh
Syaikh al-Albani: zoTr)

Yang juga sangat menyedihkan ialah ban-
yaknya wanita umat ini yang justru menerima
pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki
tersebut sebagai pakaian trend masa kini
menurut sangkaan mereka. Hadahunnallahu
wa iyyana...

Tomboy dalam penampilan dan sikap
Banyaknya kaum wanita bergaya poton-

gan rambut seperti gaya rambut kaum lelaki.
Sebagian lagi ada yang memanjangkan ku-
kunya. Banyak didapati sikap duduk, berdiri
dan semisalnya dari kaum wanita, bahkan
sikap kasar dan kaku dalam bergaul dan ber-
interaksi dengan sesamanya/ dengan kaum
laki-laki, entah keluarga atau kerababrya dan
yang lainnya. Semuanya bentuk ketomboy-an
yang buruk lagi tercela.

3. Tomboy dalam tingkah, berbicara, pergaul-
an bebas dan semisalnya

Salah satu definisi tomboy menurut para

dalam Musnadnya; 8292, al-Hakim dalam Mustodrak-nya:
7415 dan beliau mengatakan: "Hadits ini shahih menurut
syarat Muslim, dan keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak
mengeluarkannya.", dishahihkan juga oleh Syaikh al-Albani
dalam Shohlhut To rg hi b: 2069.

'^<it|

2.

3.

"se su ng g u h nyo di o nto ra to nd a-ta n do
kiomot iolah diongkotnya ilmu (ogama),

da n kokah nya ke bod oha n, d ite n ggo knya
miras dan mewobohnya zino."

(HR. ol-Bukhari:80, Muslim: 2671)

ulama ialah kaugn wanita yang menyerupak-
an diri dengan kaum laki-laki dalam tingkah,
lagak bicara, pergaulan bebas dan semisal-
nya.'

Saat ifri banyak sekali kaum wanita di
tempat-tempat umum yang membeo den-
gan tingkafu bicara dan bergaulnya kaum le-
laki. Mulai lagak berjalan yang menunjukkan
kekuatan dan keperkasaan serta ketegasan,
yang mengesankan penuh ketegasan dan
kekasaran. Banyaknya kaum wanita yang
mengendarai motor layAknya seorang lelaki,
baik sabt sendirian, membonceng mAupun
dibonc#g.,Mulai dari sikap duduknya juga
tingkah mengendarainya yang bahkan men-
galahkan tingkah laki-lirki. Bahkan mengge-
jalanya sebagian wanita yang mengendarai
motor "laki-laki" yang sama sekalibukanhak
mereka mengendarainya. Tingkah seperti ini
merupakan bentuk tomboy yang tercela.

Fenomena kaum wanita yang menger-
askan suara saat bicara, bahkan sering juga
berbantah dengan sesamanya di hadapan
umum atau bahkan berbantah dengan kaum
laki-laki di tempat umum. Perlu diketahui,
bahwa termasuk bentuk tomboy menurut
para ulama ialah menyerupakan diri dengan
kaum laki-laki dalam hal mengeraskan suara
saat bicara dan semisalnya.r

Belum lagi kebiasaan kebanyakan kaum
wanita umat ini keluar menuju tempat-tem-
pat yang umumnya didatangi kaum laki-laki,
atau kesukaan sebagian mereka berbaur be-
bas dengan kaum lakilaki. Semuanya meru-
pakanbentuk ketomboy-an yang tercela mes-
ki barangkali tidak banyak disadari.'

Disebutkan dalam al-Fathur Robboni ma'o Syarhihi Bulughul
Ma'ani, Ahmad Abdurrahman al-Bana 16/81.
Disebutkan dalam Fdidhul Qodir Syorah ol-Jom'iush Shoghiri

al-Munawi, IO14991.

Slll 
"[-paruaddah

I 
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,:r Sediidainya.mereka tahu, mengapalah mereka masih terus melakukannya?
:':":,:' 

::t.:,,Atau memang karena kiamat sudah dekat, sehingga yang tersisajqstru
r banyak kebodi:ifiaii3



Fenomena Wanita Tomboy yang Memilukan

4. Tomboy dalam profesi dan pekerjaan

Tentang profesi dan pbke4aan kaum wani-
ta, disebutkan para ulama ialah pekerjaan yang
sesuai dengan tabiat kewanitaan mereka dan
dalam lingkup masyarakat kaum sejenis mer-
eka (kaum wanita). Seperti bidang pendidikan
anak-anak sebagaimana kaum wanita adalah
pendidik anak-anak. Seperti dokter atau per-
awat dari kaum wanita, sebagaimana kaum
wanita lebih belas kasih dan lebih lembut per-
angainya, dan semisalnya.+ Itulah beberapa
profesi yang sesuai dengan tabiat mereka.

Adapun saat ini, pekerjaan kaum wanita
sudah tak terarah lagi, sehingga benar-benar
berpengaruh terhadap perubahan tabiat mere-
ka. Saat ini banyak kaum wanita berprofesi se-

bagai kehek atau kondektur angkutan umum/
sebagai tukang isi BBM di SPBU atau bekerja di
perusahaan sebagai pekerja kasar yang sehari-
hari berinteraksi dengan barang-barang dan
bisingnya suara mesin, serta berbagai profesi
semisal. Jelas semua itu pek€rjaan dan profesi
yang tidak sesuai dengan tabiat mereka. Kare-
na semua itu merupakan profesi dan pekerjaan
kaum laki-laki. Ketomboy-an semacam inilah
yang telah banyak menimbulkan berbagai
dekadensi di masyarakat umat ini.

5. Tomboy karena tak berhias layaknya kaum
wanita

Banyak juga saat ini kaum wanita yang
enggan berhias layaknya kaum wanita berhias.
Seperti meninggalkan berinai (pacar ), bercelak
dan semisalnya. Sehingga mereka jadi seperti
kaum laki-laki dalam bentuk dan penampilary
alias menjadi tomboy yang tercela.

Dahulu semasa Rasulullah ffi masih hid-
up, ada seorang wanita bersama Aisyah lp$-

menyodorkan kitab dari balik tabir kepada
beliau ffi. Tatkala Rasulullah melihat tangan
si penyodor, beliau pun memegangi tangan
beliau yang mulia (bermaksud membanding-
kan, karena kejanggilan yang beliau ffi dapati
pada tangan wanita itu) seraya berkata, " Aku
tidak tahu, apakah ini tangan laki-laki atau tangan
wanita? !" Wanita tersebut mengatakan, "(Aku
seorang) wanita." Maka beliau ffi pun bers-
abda, "Seandainya kamu seorang wanita, tentu

4. Sebagaimana disebutkan dalam Tanbihot 'olo Ahkam Tokhtash-

shu bil Mu'minat, DR. Shalih al-Fauzan, hal. 11.

kamu ubah warna kuku-kukumu."s Yaitu diubah
dengan inai.

6. Tomboy dalam bepergian (safar)

Saat ini juga banyak sekali kaum wanita
yang bepergian'(safar) tanpa ditemani suami
atau mahramnya. Ia yang membeli tiket, ia juga
yang pergi ke stasiun, terminal maupun ban-
dara, ia juga yang'bepergian sendirian. Yang
demikian itu felah sangat banyak terjadi. Pada-
hal itu sangat tercela danbertentangan dengan
agama dan'akhlaknya. Karena Rasulullah ffi
menjelaslgan syariat khusus bagi kaum wanita
dalam hal bepergian (safar) ini, sebagaimana
beliau sabdakan:

"langanlah seorang wanita bepergian (safar) kecu'
ali ditemani mahramnya (atau suaminya)." (Mtfi-
tafaq'alaihi|

Hul&rn.ini hanya bagi kaum wanita. Ada-
pun kaum laki-laki maka tidak dilarang beper-
gian sendirian. Sehingga tatkala kaum wanita
bepergian sendirian tanpa ditemani suami
atau mahram, telah terjatuh pada perangai
tomboy yang tercela.

Inilah beberapa fenomena ketomboy-an
yang nampak bagi kami untuk dipaparkan
di sini. Sungguh yang sangat disayangkan,
fenomena tersebut benar-benar telah banyak
dilakukan oleh kaum wanita kita saat ini.

Bisa jadi karena memang wanita tomboy
itu telah sangat lematL kalau tidak telah hilang
rasa malunya. Rasa malu telah meninggalkan
jati diri dan akhlaknya. Memang, bila malu
telah hilang dari seseorang, apapun akan di-
lakukannya.

Semoga Allah € menganugerahkan peran-
gai malu bagi kita semua/ sehingga kita bisa
berbenah diri menjadi hamba-hamba yang
berbakti kepada-Nya. Amin, wallahul muwffiq.

-G"

5.HRAbuDawudno:4166danan-Nasa,ino:5089,dihasankan
oleh Syeikh al-Albani di dalam Shahih sunan Abi Dawud dan

Shahih sunan an-Nasa'i, sebagaimana dijelaskan juga di dalam
Hiiabuol-mor'ahal muslimohhal.32 .: .. : .., .t.l

,'3i , $;lf il';lf .iLd !
tJv.teJJ.)s-

[::r:#jHlffiff:JT,Ti:il]:::,T,i;J:i.:"Ji?i,Hffi:iiiil,::1. al-mq'raddeh ffi
diserupai.sepertinyatidakadalagikendaliimandantakwayangmelur0skan Vol'57lMuhanam1434H::November-Desember2012 ffi
perangai kaum wanita ini. 

#



'enggliFah Cinta
sebagai suami istri kita pasti senang.mendengar kdta-kota 't Y4*ff-"ilfltt pada dirinva

cintal nparagi kata cinta yang rriti dengar d1l porongif, i ;X'&:X"-;:::H*"ff4H1ff
kita, sungguh akan bisa menghanyutkan perasaan. i J#;;"g;;_rl'*un tangga,

: Salah satu tanda layunya
: cinta.. antara suami istri ialah
r di saat mereka merasa tidak
i bisa lagi bekerja sama di dalam

' membina rumah tangganya. Se-

, hingga seorang suami atau istri

aat masih sama-sama , terlena oleh bualan cinta. , ' hendaknya segera menyadari

menjadi pengantin baru, , S"bugaimana kita maklumi, ;, buYu saat itu ia butuh Peng-
barangkalf kaia-kata cinta, , u"r,*" .?",a dan kasih sayan* , 9i1t:1^:,:3-,*lll:I":.l9ilpujian, dutt empati 

- _kerap , *"."f"un hal yang ukur, *"r,1 i lili_t:tt:4.]nta 
tentu mudah

kaii. tita .d.apatkin. .Namun . gJ"rir."" h.rbur,!ur, keb;;- . 1"1:t:^,iii,? apalagi untuk
seiring berjalainya waktu .dan i il;;; kita bersamu puru'gJr,. i meraih cita-cita bersama'

bertambahnya usia pernikahary i Sehingga ada dan bergairihn- i Demikian juga saat suami
kata-kata tersebut mungkin , ya cinta sangat penting bagi i atau istri mendapati begitu
tidak sesering yang dulu kita , i."Iurrgrrrrrguri niarrp f".-rrr*ui , banyak masalah dalam rumah
dengar. Ini terjadi dengan , . turrgg"u. Jji, seandainya cinta i -tangga yang tidak bisa disele-
banyak faktor, salah satu -di . yang merupakan anugera$ : saikan, maka itu juga di antara
antaranya ialah karena cinta itu . Allah,€ itu mulai layu dan tut -. fndl layunya cinta. Sebab,
sendiri sudah mulai layu, tak i bergaira6, itu merupakan se- i q"Ti cinta suami istri akan mu-
lagi sesegar yang dulu. I buai tanda mulai ,urrggu.,g1y3 , dah mencari solusi dari setiap

Y*g harus selalu kita ingat i hubungan suami istti.llnti t-,ut , masalah.yang ada. Bila satu ma-

bahwa hidup berdua sebagai ' ini akan mengancam kebersa- i salah..saja yang tidak bisa dis-

suami istri idalah lebih biik i maan kita dengan pasangan. , elesaikan Tl"p melukai cinta,

daripada hidup sendiri. Salah : i bagaimanabilabanyakmasalah

satunya ialah karena Allah i Tanda Cinta Mulai layu i f:9"":::ggantuns 
tak tentu

akan menganugerahkan .111a i pudu akhirnya,, penting : muaranya(

cinta dan kasih sayang bagi kita i bagi suami istri mengenali tanl | -dan pasangan kita.' L?ji .d.""- , a"lt""a" layunya 
"i.,tu. 

vur.,g . Sunnah-sunnah Penggairah
gan saat seseorang masih hidup . demikian agar 

-di 
saat tandal i finta

sendiri, di mana dia akan terus . turrau terse6ut mulai muncul, i Berikut ini beberapa perkara
ditipu oleh bayang-bayang dan ' bisa segera diuraikan agar tidak , yang termasuk rrr#ulr yung

1. QS. ar-R0m [30]:21.
bertambah serius pengaruhnya. i bisa dijadikan sarana peng-

, gairah cinta yang lesu dan pe-
nyegar cinta ketika mulai layu.

L. Berilah Hadiah

]angan remehkan arti se-
buah hadialn, meski hal yang
mungkin tak seberapa hargan-
ya. Bisa jadi hal sepele tatkala
menjadi hadiah bisa melejitkan
cinta yang tak sebanding den-
gan nilainya. Perhatikanlah tat-
kala Rasulullah ffi bersabda:

"Saling berhadiahlah kalian,
niscaya kalian akan saling

H rl-mauraddah

n 
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Yang harus selalu kita ingat bahwa hidup berdua sebagal suami istri adalah
lebih baik daripada hidup sendiri. Salah satunya ialah karena Allah akan me-

nganugerahkan rasa cinta dan kasih sayang bagi kita dan pasangan kita.



Beberapa Sunnah Penggairah Cinta

mencintai."'

Sungguh, Rasulullah tidak membatasi nilai
sebuah hadialu juga tidak membatasi jenisnya.
Namun apapun yang bisa diungkapkan sebagai
sebuah hadiah, jadilah ia penggairah cinta den-
gan izin Allah.

Oleh karenanya, Anas1$; mengatakan kepada
anak-anakn y a, " W ahai anak-anakku, saling mem-
berilah di antara kaliaru karena hal itu akan men-
guatkan rasa cinta di antara kalian."3

Bila di awal-awdl pernikahan berbagai hal
bisa diungkapkan sebagai hadiatu sehingga pan-
tas saja apabila gairah cinta pasangan muda itu'
sangat menggelora, mengapa berbagai hal terse-
but tidak diungkapkan saat cinta tak lagi meng-
gelora?

2. Ucapkdh Salam

Sebagaimana hadiah berpengaruh pada me-
ningkatnya gairah cinta, maka salam pun tak ka-
lah kuat pengaruhnya terhadap gairah cinta.

Tatkala suami istri saling mengucapkan rang-
kaian salam tersebut sebagai doa dan harapan
dengan tulus, maka sungguh itulah cinta. Ibarat
air hujan nan deras turun dari langit. Semakin
sering salam diucapkan" ia akan menggerakkan
hati dan jiwa yang merana, sebagaimana air hujan
menggerakkan bumi yang kering, sehingga me-
numbuhkan pupus-pupus cinta yang telah layu
layaknya air hujan menumbuhkan tetumbuhan
dan ranting-ranting kayu.

Ini sebuah pelajaran bagi para suami istri, bagi
kita semua, agar tidak meremehkan arti dan buah
dari salam antara mereka. Sebagaimana kita se-

bagai suami istri butuh cinta, maka begitulah
ternyata kita butuh saling bersalam di antara kita.

Bersalam bukan sekadar menyapa. Bersalam
juga bukan sekadar ucapan selamat jumpa atau
selamat tinggal. Namun bersalam merupakan un-
taian kata-kata doa dan ungkapan harapan kebai-
kan. Lafal salam+ yang sempuma ialah:

&K:s At'iJl.,:sr; iYs'
"(Semoga) kesejahteraan dilimpahkan kepadamu,

demikian juga rahmat Allah serta berkah-Nya."

z. HR. al-Bukhari di dalam ol-Adab al-Mufrad no: 594, al-Baihaqi
di dalam as-Sunan al-Kubra 6/L69, dan dihasankan oleh al-
Albani dalam Shahih al-Adob ol-Mufrod dan al-lrwa' no: 16O!.
HR al-Bukhari di dalam al-Adab al-Mufrad no: 595 dan
dishahihkan sanadnya oleh Syaikh al-Albani di dalam Shohlh
ol-Adob ol-Mufrod.
HR. Abu Dawud: 5195, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani 'Jdb.

Sehingga ia tak cukup digantikan dengan sa-

paan, "Hai" atau "Halo", ia juga tak sebanding
dengan ucapan, "selamat pa9i", "selamat tidur"
dan semisabrya. Ia juga tak mungkin semakna
dengan sumpah serapah dan semisalnya. Inilah
mungkin yang menjadikan pengaruhnya sangat
jauh berbeda, di mana sudah banyak sapaan dan
ucapan selama! namun ternyata masih sebanyak
itu juga mas4lah yang timbul dantakbisa dipadu-
kan dalam satu kata.mufakat. Karena memang
ucapan apapun tak sebanding dengan salam.

Hanya salam yang dijanjikan akan menimbul-
kan cinta. Hanya salam yang akan menggairah-
kan cinta. Bgkan yang lainnya.

3. Berhiaslah

Tidak dipungkiri bahwa dengan bertambahn-
ya usia pernikahan akan bertambah pula pen-
genalan masing-masing pasutri. Sesuatu yang
belum dipahami tentang diri pasangan di awal
pemikahan akan terpahami setelah menjalani ke-
hidupan berumah tangga. Termasuk kedalaman
pengetahtran kita atas kepemilikan pasangan kita
terhadap $ita..

Bukan berarti setelah kita merasa sama-sama
saling memiliki kemudian melunturkan etika
berhias dan berdandan. Mentang-mentang su-
dah sama-sama memiliki sehingga tak merasa
perlu lagi berhias. Namun seyogianya rasa saling
memiliki tersebut terus dipupuk agar senantiasa
membuahkan cinta. Sebab berhias memang san-
gat kuat pengaruhnya di dalam menumbuhkan
cinta. Rasulullah ffi menyebutkan:

"Maukah aku kabarknn tentang sebaik-baik perknra
yang disimpan oleh sieorang laki-lnki? lalah istri shali-
hah, yang apabila ia memandangnya akan menyenang-

kannya, apabila ia rnemerintahnya ia nkan menaatinya,

dan apabila ia tinggal pergi ia akan memeliharanyt."5

Hal ini disebabkan kesenangan seseorang
itu ada dua; yang dinikmati oleh mata dan yang
dinikmati oleh jiwa maupun hati. Kesenangan
yang dinikmati mata ialah zhahir atau yang nam-
pak dari jasad, yaitu rupa dan perhiasannya. Se-

dangkan kesenangan yang dinikmati oleh jiwa
maupun hati ialah baiknya akhlak serta agama.
Kita tidak memungkiri bahwa kedua kesenangan
tersebut merupakan penggairah cinta. 'A

5. HR Abu Dawud no: 1664, al-Baihaqi dalam Sunon Kubro nya
noi7027, dan al-Hakim dalam Mustadrok nya no: 3239 dan
beliau mengatakan: "Hadis ini isnddnya shahih menurut syarat

dua syaikh (al-Bukhari dan Muslim) namun beliau berdua tidak
mengeluarka nnya."

Yang harus selalu kita ingat bahwa hidup berdua sebagai suami istri adalah
lebih baik daripada hidup sendiri. Salah satunya ialah karena Allah akan

menganugerahkan rasa cinta dan kasih sayang bagi kita dan pasanga.n kita^

al-ilatuadd.h H
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Bila Anak Waiib Menuntut
llmu
I nak waiib menuntut ilmu
I uilu dia sudah mampu ber-

,[ I bicara, sekalipun belum lan-
cardan belum sempurna akalnya
dan belum baligh. Rasulullah ffi
bersabda:

yF,&'^a;Pt*
"Menuntut ilmu wajib bugi setiap
orang Islam." (HR. Ibnu Majah
tlz6g, dishahihkan oleh al-Alba-
ni dalam Shahfuut Targhib rltT)

Hadits ini menunjukkan
umum, semua kaum muslimin
wajib menuntut ilmu, yang be-
lum 'baligh atau yang sudah,
walaupun kewajibannya ber-
beda. Seperti halnya Rasulullah
memerintah orang tua agar me-
nyuruh anaknya shalat ketika
berumur tujuh tahury bahkan
disuruh mencambuknya bila be-
rumur sepuluh tahun jika ia eng-

Oleh : Ust. Aunur Rofiq bin Ghufron

gan shalat.

Siapakah yang wajib mengajari merdka? Anak yang masih ke-
cil tentu pendidiknya adalah orang tuanya, atau yang mewakilin-
ya seperti pengasuh dan yang lainnya. Ibnu Abbas,,€g: ketika be-
liau masih kecil sering tinggal di rumah Rasulullah ffi. Rasulullah
mendoakan beliau:

,[r'6r &s e.l\ C ++ {Jlt
"Ya Allah, berilah din pemahaman aghma dan berilah dia ilmu tentang
tafsir." (HR. Ahmad, dishahihkan oleh al-Albani)

Riwayat yang lairy beliau S mendoakan Ibnu Abbas:

+cr *#t
"Ya Allah, berilah dia ilmu al-Qur'an." (HR. al-Bukhari 145)

Doa beliau kepada keponakannya yang masih kecil ini mem-
beri isyarat bahwa anak kecil wajib menuntut ilmu. Dan untuk
meraih ilmu tidak cukup hanya dengan berdoa, sebagaimana
Allah i\e memberi ilmu kepada Rasulullah lantaran belajar. Bah-
kan ayat yang pertama kali furun adalah surat tentang wajlbnya
menuntut ilmu, yaitu surat d"Alaq.

Bukti lain wajibnya anak kecil diajariagama, bahwa Rasulullah
mengajari Ibnu Abbas ilmu tauhid, padahal Ibnu Abbas masih ke-
cil. Ibnu Abbas berkata, "Pada suatu hari aku berada di belakang
Rasulullah, beliau bersabda, 'Wahai bocah, qku akan mengajarkan

lgep.qdamu beberapa katimat; peliharalah (hak) Allah niscaya Allnh akan
mimqliharamu. Peliharalsh (hak) Allah, niscaya kamu akan mendapa-

1. .,:'.:...!{1:-"-"'- -'-J" - |

ii:ii{,iNrt ber'ada di hadapanmu (melindungimu). Jika kamu memohon,

61r;':Waka mohb.nlah kepada Allah. lika meminta pertolongan, maka minta-
Iah pertoLti.llgan kepada AIIah. Ketahuilah, bahwa jika umat ini bersqtu

untuk,,fi(!fuQ,efi",p14"af/,;,,,.ryanfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan

,,,' dditat

ig,f,f.4ajnVa mereka juga b ersatu untuk mendstangkan

ri'idingan suatu mqdharat, niscaya mereks tidak akan
madharat kepadamu dengan sesuatu pun selain

lldh tetapkan ntas dirimu. Peng ti!frlt%llnh tetapkan ntas dirimu. Pena-pena telah diangkat dan

rgn keiias telah kering,"' (Shahih. HR. at-Tirm idz| al-Misyknh:

M'
.:

:::!r$*

ffiffi I _ I I I Jika kita kembali kepada penggunaan kalimat ilmu di dalam al Qur'an, hadits

ffild al lllaUaddah yand shahih atau keterangan ulama, maka ilmu adalah al-Qur'an dan hadits
ffi Vol.57lMuhanam1434H::November-Desember2012 Rasulullah.Adapunurusandunia,Rasulullahtidakmenyebutnyailmutetapi

ffi menyebutnya perkara,...
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Anak Wajib Menuntut

53oz dan Zhilal al-l annah: 3t6-3r8)

Anak Kita Belajar llmu Apa?

Jika kita kembali kepada penggunaan kalimat
ilmu di dalam al Qur'an, hadits yang shahih atau
keterangan ulama, maka ilmu adalah al-Qur'an
danhadits Rasulullah. Adapunurusan dunia, Ra-
sulullah tidak menyebutnya ilmu teta.pi menye-
butnya perkara, Rasulullah bersabda:

ft; jt,'e,'{,
"Kamulah (sahabat) yang lebih tahu dalam urusan ke-

duniaanmu. " (HR. Muslim)
Tidak seperti keadaan umat Islam zaman

sekarang. Pada umumnya anak kecil diajari me-
nyanyi, bahasa Inggris dan ilmu duniawi lainnya,
namun lupa dengan al-Qur'an. Seandainya hal
ini benar, tentu Imam Syaf i tidak menghafal al-

Qur'an ketika berumur 7 tahun.

Imam al-Muzani berkata, "Saya mendengar
asy-Syafi'i berkata, Aku telah hafal al-Qur'an se-

dangkan saya masih berumur 7 tahun, dan saya
menghafal kitab al-Muwaththa' Imam Malik be-
rumur 10 tahun.""

Sufyan Ibnu Uyainah apabila ada orang yang
bertanya kepada beliau tentang masalah tafsir al-

Qu1an, beliau menyuruh penanya supaya bertan-
ya kepada asy-Syaf i, dan beliau berkata, "Tartya
anak kecil itu (maksudnya asy-Syah'i1."'

Sungguh amat indah hidup pendahulu kita
lantaran ilmu akhirat yang mereka pelajari, se-

hingga mereka mendapat petunjuk. Mereka
bahagia dengan orang tua dan masyarakatnya,
tetapi kita sekarang hidup di zaman fitnab dunia
yang disembatu akhirat ditinggalkaru kebodohan
merajalela, sehingga tenggelamlah ilmu agama.
Ini pertanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah
bersabda:

'*tr :1*f ,.n*:lj :,K s.
(-j- 'J t)-. - ut - vf J4'"t; lt 3*3

"sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah se-

dikitny a ilmu dan merebaknya kebodohan, perzinaan
secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih

M u khtosh a r a LM ua m ma I L /28.
rbid.

J\".J\

i"\r\

L
2.

banyak dan sedikitnya laki-Iaki, sampai-sampai (per-

bandingannya) 5o perempuan sama dengan seorang

I aki-laki. " (HR. al-Bukh ari: 7 g)

Keterangan ini mengingatkan kita agar kita
mendahulukan pengajaran anak kita dengan
ilmu al-Qrlan dan hadits yang shahih. Mengajari
anak kita bagaimana beribadah dan hidup menu-
rut sunnah Rasulullah ffi.

Bagaimana Mengajarkan llmu Din Kepada

Anak
Anak yarig masih kecil tentu belum mamPu

membaca dan menulis dalil, tetapi bukan berar-
ti anak tidak mampu memahami dalil. Apabila
orang tua senantiasa memantau anaknya, misal,
ketika anak kecil yang kebiasaatrnya makan dan
minum dengan tangan kiri, orang tu4 pengasuh
atau pendidik segera membetulkan tangannya
agar makan dengan tangan kanarL maka anak
akan terbiasa makan dengan tangan kanan. jika
anak mgmpu berpikir, alangkah bai\nya bila
orang tu3 membacakan dalilnya. Rasulullah ffi
bersabdi '

J\"r! Cq ;uJ\ ,ip J\.+l!
"langanlah kamu makan dengan tangan kiri, karena

setan makan dengan tangankiri." (}J.R. Muslim)

Ketika anak bersin, segera pendidik menun-
tunnya .agar ia membaca "alhamdulillah", lalu
orang fua menjawab, "yarhamukallah", kemudian
menuntun anaknya agar membaca lagu "yahdiku-
mullahu wa yushlih balakum", sebagaimana hadits
yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. jika anak itu
sudah bisa membac4 alangkah baiknya bila ili-
bacakan haditsnya. Begitu pula anak ketika mau
masuk dan keluar dari WC, hendaknya diajari
doanya. Ketika anak sedang membentak orang
tua, kita bacakan surat al-Isr6' ayat z3 agar mer-
eka tahu bahwa Allah melarang anak membentak
orang tua.

Insya Allah jika semua tingkah laku anak kita
hubungkan dengan ilmu al-Qu/an dan hadits
yang shahitr, masa depan mereka ketika sudah
waktunya mampu membaca dan menulis dalil,
akan lebih tanggap dan mudah mengingaf bah-
kan mudah mengamalkannya. Ini semua tergan-
tung keilmuan pendidik dan keuletannya ketika
menghadapi perilaku anak didiknya.

Kami yakin bila hal ini bisa kita terapkan di
rumatr, kita akan bahagia dengan kepandaian

$r't

lika kita kembalikepada penggunaan kalimat ilmu didalam alQur'an, hadits a|*$.*n*[d;h 
fl

yang.shahih atau keterangan ulama, maka ilmu adalah al-Qur'an dan hadits .,
Rasulullah. Adapun urusan dunia, Rasulullah tidak menyebutnya ilmu tetapi Uol' 57 | Muhanam 1434H :: Nove
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Anak Wajib Menulgut llmu

anak kita yang akan menjadi penyejuk hati dan
nikmat yang besar buat orang tua yang beriman
insya AIIah.

llmu AwaldariSemua Urusan 
i

Ilmu lawannya bodoh. Bodoh itu kegelapan, ,

membuat gelisah, merusak dan membinasakan. i

Begitulah kita saksikan orang kafir tatkala mer- i

eka menolak agama Islam. Bukankah orang sesat i

akan gelisah dan hilang"kepercayaan dirinya? ;

Bahkan boleh jadi menghabisi nyawanya? Maka i

bagaimana dengan orang yang tidak tahu ilmu ,

Islam, tentu bahayanya lebih besar. 
i

Berbeda dengan orang yang berilmu din. Ia i

akan menerangi hati, menenangkan jiwa. Ilmu :

mengawali sesrua perbuatan. Orang yang cerdas .

adalah orang yang berpikir sebelum berbicara ,

dan beramal. Anak hendaknya dilatih demikian. :

Agar tidak sia-sia waktu dan pekerjaan mereka, ,

orang tua hendaknya senantiasa memantau per- ,

kataan dan perbuatan mereka. r ,

Jika mungkiry mereka ditanya, mengapa ber- ,

kata demikian? Mengapd kamu berbuat demiki- ,

an? Agar mereka .tanggap bahwa apa yang mer-
eka kerjakan didasari dengan ilmu. Jika mereka
tidak mampu menjawab, pendidiklah yang men- ,

jawab agar ilmu tetap menjadi pemimpin mereka ,

sebelum melangkah. Imam al-Bukhari berkata, ,

"Wajlb berilmu sebelum berbicara dan beramal, :

(lalu membacakan ayat t9 dari QS. Muhammad).
Allah memulainya dengan ilmu dan sesung-
guhnya orang yang berilmu itu pewarisnya para
Nabi. " (Shahih al-B ukhari)

Keutamaan llmu Untuk Anak

]ika anak semenjak kecil sudah dikenalkan
ilmu al-Qur'an dan hadits, walaupun dengan cara
menasihati, menegur/ mernerintah dan melarang,
insya AIIah masa depan mereka akan menjadi
anak yang shalih dbn shalihah dengan izin Allah.
Al-Qur'an dan Sunnah akan menjadi akhlaknya.

Aisyah perlrah ditanya, "Bagair4ana akhlak
Rasulullah?" Aisyah menjawab, 'Akhlak beliau
adalah al-Qu{an." (HR. Ahmad)

Dengan kembali kepada ilmu agama Islam
segala sesuatu yang awalnya jelek menjadi baik,
awalnya kufur menjadi imaru awalnya durhaka
kepada orang tua menjadi taat kepada orang tua,
insya Allah. Rasulullah bersabda:

li'

!

7:

::

*ts orgt k :;7*
"Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mem-
pelajari al-Qur'an dan mengajarkannya." (Shahih al-
Bukhari: z9ofl )

Akhirnya, semoga Allah memberkahi hidup
kita semua. Amin.... h

Mori Beroobun6loh
BersomoIKflmi-,jIrt I t\rt

^9.
Dalam memasuki tahun ke-6 majalah al-Mawaddah mdmbuka
kesempatan bagi para pembaca untuk bergabung bersama kami
meniti jalan djkwah melalui media yang berbarakah ini, insyo Alloh.
Kami membuka rubrik baru yang kami beri nama "Oase". Rubrik ini
berisi tentang:
a. Tadabbur atau renungan sebua[ ayat, hadits, alam atau suatu

' kejadian yang bermanfaat.
b. Kisah penuh'hikmah (baik cuplikan kisah sahabat, tabiin, orang

shalih atau pengalaman:,pribadi).

c. Wawasan islam. ....:....
d. Faedah atau kisah unit< q.{i*ffiiji nyata.

Syarat Tulisan: : ):':'

1. Tulisan berjumlah 11000 kata atau 2 - 3 halaman folio jika tulisan

tangan.
2. Tulisan belum pernah dimuat dalam media lain.
3. Hasil karya sendiri.

4. Jika menukil hadits atau perkataan para ulama harus disertakan
rujukannya.

5. Tulisan yang sudah dikirim dan dimuat menjadi hak milik redaksi

majalah al-Mawaddah.

Bagi Anda yang gemar dalam tulis menulis dan ingin berdakwah
bersama kamj, silakan layangkan tulisan Anda ke alamat redaksi ma-
jalah al-Mawaddah via POS Atau Email ke: majalah.almawaddah@

gmail.com.

Catatan: Redaksi berhak mengedit tulisan yang masuk seperlunya
dan bagi Anda yang tulisannya dimuat ada bingkisan menarik dari

kami.
TTD

Pimpinan Redaksi
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ffi Vol.57lMuhanam1434H::November-Desember2012 nasulullah.Adapunurusandunia,Rasulullahtidaknienyebutnyailmutetapi
w

ffi menyebutnya perkara,...
ffi!ffiffi



h : Ust. Abdulloh slim al-Buthoni

Ahmad (2/271 dan al-Hakim (4/620\,
al:Hakim, adz-Dzahabi dan Syaikh al-

an Allah s,ecsrq ietas,,'d:dn detail
iuga kegembira an,:,:.d o:n keb er un-

kep ada Allahl,,:s;erta penderi-

gJ,tg-

{ 6}Ki&J6i
Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab
yang memberi penerangnn, supaya dia (Muhammad)

memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup
(hatinya) dan supayapastilah (ketetapan adzab) terha-

dap orang-orang kaJir. (QS. Yasin ayat 69-7o)

Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka
peringatan dan ancaman dalam al-Qur'an tidak
bermanfaatbagi mereka, karena hati mereka tidak
mengimaninya. Allah berfi rman:

1 pj |';\ e; u\' 4 * *.-:r,:y,
t"'Y*

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mer-

eka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri perin-
gatan, mereka tidak juga akan beriman (QS. al-Baqa-
rah ayat 6).

Waktu Terjadinya Hari Kiamat Sudah Dekat

Dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits menun-
jukkan bahwa waktu terjadinya hari kiamat sudah
dekat. Allah berfirman:

ffisgr4- @ U t :3-' 5>'t t j 
"yY

1. HR at-Tirmidzi Fla33l,
dinyatakan shahih oleh
Albani.

taan, ker agi an dan kehinaaqi d:ng:

ahkan beberapa surat dalam al-Qur'an meng-
gambarkan keadaan hari kiamat dengan san-
gat gamblang, sehingga orang beriman yang

membaca dan menghayatinya merasa seolah-olah
dia menyaksikan langsung peristiwa tersebut
dengan kedua matanya. Rasulullah ffi bersabda,
"Barangsiapa yang ingin melihat (keadaan) hari
kiamat seolah-olah dia melihat (langsung den-
gan) matanya, hendaknya dia membaca (surat) at-
Takwrr, al-Infithar dan al-Insyi qaq."'

Peringatan Allah dalam ayat-ayat tersebut se-

harusnya cukup untuk menjadikan hati orang-
orang yang beriman merasa takut dan segera
mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang
pasti terjadi itu. Sebab, bukankah keimanan dan
keyakinan mereka terhadap adanya hari kebang-
kitan dan pembalasan amal menjadikan mereka
takut melakukan perbutan buruk yang akan men-
jadikan meteka terhina dan sengsara pada hari
itu?

Karena itu, peringaitan dan ancaman Allah
dalam al-Qur'an hanya akan bermanfaat bagi
orang-orang yang hatinya hidup, beriman kepada
Allah dan takut terhadap azab-Nya. Allah berfir-
man:

Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi
penerangan, supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-

orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan adzab) terhadap

orang-orang kafir. (QS. Yisln ayat 59-70)

al.ffiaruaddrh ffi
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Sesungguhnya mereka memandang hari kiamat itu
jauh (tidak akan terjadi). Sedangkan Kami (Allah)
memandangnya dekat (waktu terjadinya). (QS. al-
Ma'drij ayat6-7)

Ibnu Katsir berkata, 'Artinya (ayat di atas):
orang-orang yang beriman meyakini wakfu ter-
jadinya hari kiamat dekat, meski kepastian wak-

' tunya tidak ada yang mengetahui kecuali Allatu
tetapi segala sesuatu'yang akan datang adalah
dekat dan pasti terjadi."'

Dalam hadits yang shahih Rasulullah ffi ber-
sabda "Aku diutus dan (waktu terjadinya) hari ki-
amat seperti (jarak antara) dua jari ini." LaIu beliau
menggandengkan antara jari telunjuk dan jari
tengahnya.r -'

Dalil-dali di atas menun-
jukkan bahwa waktu ter-
jadinya hari kiamat sudah
dekat, dengan bukti terli-
hakrya banyak tanda-tanda
hari kiamat yang diberitakan
dalam al-Qur-an dan hadits,+
seperti munculnya berbagai
macam fitnatU sering terjadi
gemp4 tersebarnya maksiat;
zina, riba dan miras, serta
tersebarnya kebodohan ter-
hadap Islam.

Imam Qatadah, ketika
menafsirkan firman Allah:

' Bahkan untuk masing-masing orang yang
hidup di dunia hari kiamatbaginya sangat dekat
dan bisa terjadi padanya kapan saja yaitu ketika
kematian datang menjemput. Inilah yang diisti-
lahkan oleh para ulama dengan "al-Qiyamatush
shugra" (kiamat yang kecil). Salah seorang ula-
ma salaf berkata, "Barangsiapa yang meninggal
dunia maka sungguh telah terjadi hari kiamat
padanya"6.

Kapankah Waktu Teriad i nya?

Allah $# berfirman:

( fi_,4\ 3i:j'{"tAi&,i'run ty \
,ri6JYi :.y,U\tY 3.5 a:3U,",yj*f u

{w';t@(4r,;;#Ly

Hoi orang-orong yong beriman,
bertakwalah kepada Allah
don hendaklah setiop diri*'

memperhatikon apa yong telgtt.
diperbuotnya untuk hari esok '*

(o khirat), dan bertokwalah
kepada Alloh. Sesungguhnya
Alloh Maha mengetohui apo

yong kamu kerjakan.
(QS. al-Hasyr ayat 18)

Sesungguhnya Allah,,hanya
pada sisi-Nya saj a pengetahuan
tentang hari kiamat. Dialah
yahg menurunkan hujan dan
mengetahui apayang ada dalam
rahim. Dan tiada seorangpun
yang dapat mengetahui (den-

gan pasti) apa yang akan di-
usahakannya besok. Dan tiada
seorangpun yang mengetahui

dibumi mana dia akan mati. Ses-

ungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
(QS. Luqman ayat 34)

Inilah Mafat ihul gh aib (kunci perkara-perkara
yang gaib) yang tidak ada satu pun yang menge-
tahuinya kecuali Allah semata. Rasulullah ber-
sabda, "Kunci perkara-perkarfl yang gaib ada lima,
tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah; tidak ada

yang mengetahui apa (yang terjadi) esokkecuali Allah,
tidak ada yang mengetahui kandungan (dalam) rahim
sebelum sempurna kecuali Allah, tidak ada seorang-
pun yang mengetahui kapan turunnya hujan kecuali
Allah, tidak ada seorangpun yang mengetahui di mana
ia mati, dan tidak ada yang mengetahui (kapan) ter-
jadinya hari kiamat kecuali Allah."z

Karena itu dalam hadits yang shahilr, ketika
Rasulullah ditanya oleh Jibril lgS tentang kapan

ry'i;L;L;'c;r"*lP
{,v

U:iie 3s:E6;';i\;t;i V( 6.i,( qr(- F

{6Wqry,;ifr3Y;1r$67.
Hai orang-orang yang beriman, bertalqnalah kepada

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa

yang telah diperbuatnya untukhari esok (akhirat), dan
bertakwrilah kepada Allah. Sesungguhnya AIIah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Hasyr
ayat 18)

Eeliau berkata: "Senantiasa Rabbmu (Allah
ffi)':::,qrgnde&atkan (waktu terjadinya) hari ki-
$,Sfr|r,:;itg$ffi,$!np{ Dia menjadikannya seperti
roddokq -..'i*, 

"..':".'"*'. 

..

(no.867).
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IS2-Mawaridul Amanl.
Dinukil oleh Abu Nu'aim dalam Hityatut Auliya'(6/2681.
HSR. al-Bukhari (no: 4420).

Sebungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan bagi siapa yang takut
ftepadanya (dahsyatnya hari kiamat). Pada hari mereka melihat hari kiamat
itu, mereka seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar's'ija)

di waktu sore atau pagi. (QS. an-Nazi'et ayat 45-46)

6.
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Hari Kiamat, Kapankah Terjadi? E
Sesungguhnyo kamu hanyalah memberi

peringaton bagi siopa yang takut kepodanya
(dohsyatnyo hori kiamot). Pado hari mereka
melihat hari kiamot itu, mereko seqkan-akan
tidak tinggsl (di dunia) melainkan (sebentar

saja) di waktu sore otou pogi.

(QS. an-Nazi'ot aYat 45-46)

terjadinya kiamat, Rasulullah bersabda, " Tidaklnh
yang ditanya (Rasulullah) lebih tahu daripada yang
bertanya (Jibril)."8

Kalau dua makhluk yang paling mulia PimP-
inan para Rasul (Nabi Muhammad S) dan pimP-
inan para Malaikat (libril rW) tidak mengetahui
kapan terj'adinya hari kiamat apakah mungkin
selain mereka berdua ada yang mengetahui? (Si-

lakan baca QS. al-A'raf ayat :87)

Oleh karena itu, mengaku mengetahui perka-
ra gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allatl
apalagi ienting waktu terjadinyaihari kiamat, ter=

masuk kekafiran yang bisa menjadikan pelaku-
nya keluar dari Islam.sNa'uudzu billahi min dzalik!

Hikmah Dirahasiakan Waktu Teriadinya Hari

Kiamat
Allah berfirman:

Jt-@wf>n'Je@wii6gei&;njp"y

{wq
(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (wahai Rqsu'
lullah) tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Apa
(manfaatnya) b agimu dengan menyebutkan (mengeta-

hui) (waktu)nya? Kepada Rabb-mulah dikembalikan
(pengetahuan tentang waktu terjadi)nya. (QS. an-
Nazi'at ayat 4z-44)

Syaikh Abdur-Rahman as-Sa'di menjelaskan
hikmah ini di sela-sela penjelasan beliau tentang

' makna ayat di atas. Beliau berkata, 'Arti ayat di
atas: apakah faedahnya bagimu dan bagi mereka
dengan menyebutkan serta mengetahui waktu
terjadinya hari kiamat? Maka tidak ada hasil
(manfaat) dengan mengetahui hal tersebut. Maka

dari itu, dikarenakan tidak ada kebaikan (man-
faat) bagi manusia mengetahui (waktu terjadin-
ya) hari kiamat, baik itu kebaikan untuk urusan
agama maupun dunia, bahkan kebaikan (bagi
mereka justru) dengan dirahasiakannya hal terse-
bu! karena itu Allah merahasiakan pengetahuan
tentang hal itu dari semua makhluk-Nya dan
mengkhuskannya untuk diri-Nya sendiri."'o

Maka jeldslah bahwa dengan dirahasiakan
waktu terjadinya hari kiamat bagi manusia" hal
itu justru akan niendatangkan kebaikan bagi
mereka, baik dalam urusan dunia maupun aga-
ma. Yaitu agar mereka selalu mempersiapkan diri
untuk men$hadapinya dengan memperbanyak
amal shalih, menjauhi maksiat dan selalu meng-
oreksi diri untuk persiapan menghadap Allah di
hari pembalasan kelak.

Makna inilah yang diisyaratkan dalam sabda
Rasulullah ffi ketika beliau ditanya oleh seorang
shahabat, "Kapankah hari kiamat (wahai Rasu-
lullah)?" Rasulullah-menjawab,'Apa yang telah
kamu persiapkan untuk (mengahadapi)ny a? "

Dalamihadits ini Rasulullah membimbing
umatnya untuk tidak perlu mencari tau tentang
kapan terjadinya hari kiamat. Tapi yang terpent-
ing bagi mereka adalah segera mempersiapkan
diri untuk menghadapinya untuk mempertang-
gungjawabkan perbuatan mereka di hadapan
Allah."

Penutup
Hari kiamat sudah dekat meskipun tidak ada

yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah.
Maka orang-orang yang beriman, merekalah
yang akan mempersiapkan diri untuk mengha-
dapinya, dan hanya merekalah yang dapat men-
gambil manfaat dan peringatan akan dahsyatnya
hari pembalasan tersebut. Allah iH berfirman:

(,JZ_J 3d.e\t:I-y

{GfU
Sesungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan
bagi siapa yang takut kepadanya (dahsyatnya hari ki-
amat). Pada hari mereka melihnt hari kiamat i.tu, mere-

ks seakan-akan tidak tinggal;(di ni,a),m4!at7tS .!se

bentar saja) di waktu sore ntari pagt :(pS:,'ad-Nezf et
avat tc-r6\ G\

J t2 t
HSR. al-Bukhari (no.50) dan Muslim (no.9).
Sebagaimana keterangan Syaikh Abdur-Rahman bin Hasan Alu

Syaikh dalam Fothul Mojid:356 dan Syaikh Abdul Aziz bin Ba4

dalam kitab Risalotun fi Hukmis Sihri wal Kahanoh:5.
10.

71.
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orang-orang kafir. (QS. Ydsin ayat 69-70)



Dari Ausbin Aus ats-Tsaqafi
berkota, " Sayo mendengar

Rasulullah bersabda,

' Barangsiapa mandi pada
hari Jumat, lalu berpagi-

pagi (pergi ke mdsiid),
berialan kaki ddn tidak naik

kendaraan, mendekat ke
imam dan mendengarkon
khi,otb ah serta' tidak main-

main, baginy a dalam setiap
I angkah mendap at p ah al a
ib adah setahun, puasany a

dan shaldtnya."'
-.111: 

:::.':.".?.

Fikih Praktis
Oleh : Ust. Abdul.Kholiq

Keodoon Mokmum
Ketika Khotbah

Q){}Q]

Keadaan Makmum Ketika Khotbah

Tl ?ru pembaca yang dirahmati Allah tH, pembahasan

f fikih kita kali ini masih berkaitan dengan shalat Jumat,
I yaitu berkaitan dengan jamaah yang ada di masjid.
Bagaimana sebaiknya keadaan atau perbuatan mereka ketika
khatib sedang berkhotEhl--{ Maka di antara perkara yang
perlu diperhatikan oleh para makmum ketika khatib sedang
berkhotbah adalah:

1. Duduk mendekat dengan khatib.

,AJ

sjg

oiu*i,;

,F.4 os'ii is-*

4i4\ ,2 ?-g c- kw J\j..t &.J\ 5F rU)\ ir\;\V f^\

Dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Nabi ffi ber-
sabda, "Hadirilqh khotbah dan mendekatlah ke imam. Maka
sesungguhnya seseorang senantiasa menjauh, sehingga Allah
mengundurkan dirinya di dalam surga walaupun dia mema-
sukinva." (HR. Muslim)

W A J;q 
^\ 

J*: c+ ryflt

Dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi berkata, "Saya mendengar
Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa mandi pada hnri lumat,
lalu berpagi-pagi (pergi ke masjid), berjalan kaki dan tidak naik
kendaraan, mendeknt ke imam dan mendengarkqn khotbah serta
tidak main-main, b aginy a dalam setiap I angkah m en d ap at p ahal a

ibadah setahun, puasanya dan shalatnya."' (HR. Abu Dawud)

fh 
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2. Menghadap ke arah khatib ketika khatib se-
dang berkhotbah.

Tidak ada hadits shahih dari Rasulullah
berkaitan dengan hal ini. Namun ada beberapa
atsar, praktik dari kalangan para sahabat bah-
wa ada di antara mereka yang melakukannya,
di antaranya adalah:
- DariAbuJuwairiyahbbrkata"Sayamelihat

Anas bin Malik, pelayan Rasulullah bila
khatib sudah mulai berkhotbah pada hari
Jumat beliau' menghadapkan wajahnya
kepadanya, sampai khatib selesai dari
khotbahnya."

- Dari Yahya bin Said al-Anshari dia
berkata, "Termasuk sunnah ketika khatib
sudah duduk di atas mimbar supaya
senruh jamaah menghadapkan wajahnya
kepadanya."

- Dari Nafi', "Sesungguhnya Ibnu Umar
selesai dari tasbihnya pada hari Jumat
sebelum keluarnya khatib. Apabila khatib
telah keluar maka tidaklah khatib duduk
(di atas mimbar), sehingga Ibnu Umar
telah menghadap kepadanya." (Semua
adalah riwayat Imam al-Baihaqi)

Diam dan mendengarkan khotbah yang dis-
ampaikan oleh khatibnya.

At J*.:5r:s 6 e

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah
bersabda, " Apabila kamu berkata kepada teman-
mu ketika khatib sedang berkhotbah di hari lumat
'diamlah!', maka sungguh kamu telah bermain-
main." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

^'e 
4 A ,t;i 4 Ji: ,sitrs VC ',r*"

Anas bin Malik berkata, "Telah bersabda Rasu-
lullah ffi, 'Barangsiapa berbicara pada hari lumat
ketika khatib sedang berkhotbah maka dia seperti
keledai yang membawa lembaran-lembaran, dan

yang berkata kepadanya 'diamlah!' maka tidak ada

Jv'yr * A\ &

d;.il'ft

tF * 
^\ 

k irt J:*:J\i J\i ew i.\ f

ii i'* i"i.Jr iu.s'b:$i +\1.\;o ', \J. ) ov

baginya lumat (pahnlanya tidak sempurna)."' (HR

Ahmad)

Namun kita diperbolehkan mendiamkan
saudara kita yang berbicara ketika khatib se-

dang berkhotbah dengan isyarat, sebagaimana
diperbolehkan juga berbicara dengan khatib
ketika ia sedang berkhotbah kalau memang
ada keperluan.

"t 
I'-

e 4l Y
L)' l). l)

&"iV,*iJ*:S zW\ )\:r I oKe\ b
&s ,ry,g,t ti J\r'i B\i /n\ )g3 )pu,u

... b{ frr\1>\i J':'5\ uV}U JE'it
Dari Anas bin Malik, " sesungguhnya ada seorang
laki-Iaki masuk masjid pada hari Jumat dari pintu
arah Darul Qadha' ketika Rasulullah sedangberdiri
menyampaikan khotbah. Menghadaplah laki-Iaki
tersebut kepada Rasulullah sambil berdiri, kemu-

dian beikata, 'Wahai Rasulullah, telah blnasa bi-
natang fusupk, telah terputus jalan-jalan, maka

b er doalah kep ada Allah sup ay a menurunkan haj an

kepada kita..."' (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Tidak melangkahi pundak orang yang sedang
duduk atau memisahkan dua orang yang ber-
dampingan.

4r\ * ,ra\, J;,ts""b.: uV J\r I j

,tl t$,-l,lu+\'FSlli," At k g
+LY"'l's *" Ar k drt ra;lr i; ,r\i!r

\ii J\i6

Dari Abdullah bin Busr berkata, "Datartg
seorang laki-laki pada hari fumat sambil me-
langkahi pundak-pundak manusia ketika
Rasulullah it$ sedarrg berkhotbah, maka ber-
katalah Rasulullah kepadanya,'Duduklah!
Sungguh, kamu telah mengganggu."' (HR. Abu
Dawud)

@ ahTnunddah' November. Desember 2012



5.

' 6VtWAr Us&u4
Dari Salman al-Farisi berkata, "Telah bersabda
Rasulullah ffi,'Barangsiapa mandi pada hari Ju-
mat dan dia bersuci dengan apa yang dia mampui
dari bersuci, Ialu memakai minyak atau uewangian
lantas berangkat dan tidak memisnhkan antara dua
orang, kemudian shalnt sesuai dengan apa yang di-
tulis untuknya, dan ketika khatib telah keluar dia
diam, maka Allah ampuni dosa-dosanya antara lu-
mat tersebut dan lurytat yang lainnya."' (FIR. al-
Bukhari)

Maka ketika seseorang menghadiri shalat

Jumat, ia dilarang memisahkan antara dua
orang yang duduk berdampingary baik itu
dengan cara dia duduk di antara keduanya,
atau dia.-menyuruh salah satunya pindah ke
tempat lairu kemudian dia duduk di tempat-
nya. Adapun seandainya di antara dua orang
itu memang ada tempat yang kosong atau
ada celah yang cukup, maka tidak apa-apa
dia menempatinya. Dan seperti itu tidaklah
dikatakan memisahkan di antara dua orang
yang berdampingan, karena keadaan keduan-
ya memang sudah terpisah.

Tidak menyuruh orang lain berdiri lalu duduk
di tempatnya.

6$rig"Lv\f'a&#i.'t J\i,#\ c :.,V c
rr;*t Jlr 6, *,:& Ddr Jt-aH.

Dari Jabir, dari Nabi ffi beliau bercabda, "lan-
ganlah salah seorang di antara kalian menyuruh
saudaranya berdiri pada hari lumat, kemudian
dia menuju tempatnya dan duduk padanya. Akan
tetapi supaya mengatakan ' lapangkanlah!'" (HF..
Muslim)

Bagi yang mengantuk supaya pindah daf tem-
pat duduknya.

,Aa
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6.

Jy: :4 Jv ; ;;\ "r'\'';gii ,-.;jr ,z 
^L^ 

{ra\ ;l \3\ "\h )'-vJ u ,) v{JJ \ u/ t-t-f)

'* JtA; *,W;to
Dari Ibnu Umar berkata, "sayamendengar Ra-
sulullah ffi bersabda 'Apabila salah seorang di
antarrikalian mengantuk di masjid, supaya diapin-
dah dari tempat duduknya ke tempat yang lainya."'

7.

(HR. Abu Dawud)

Tidak melakukan duduk
bah.

ihtiba' ketika khot-

4.rrro
_#\ #)Li"#Mf
v ,itF * A\ Jb

ixt Jy: 5 *: *

rJht*

Dari Sahl bin Mu'ad bin Anag dari bapaknya,
" Sesungguhnya Rasulullah ffi melarang duduk ih-
tiba' pada heiri lumat ketikq khatib sedang berkhot-
bah."' (HR. Abu Dawud)

Apa yang dimaksud dengan duduk ihtiba'?
Duduk ihtiba' adalah duduk dengan cara se-
seorang menempelkan dua pantatnya di lan-
tai lalu menegakkan dua betisnya di depan
perutnya, dan meletakkan dua tangannya di
atas dua lututnya. Ibnu al-Atsir menjelaskan,
"Duduk ihtiba' dilarang karena duduk seperti
itu bisa &engundang rasa kantuk, sehingga
orang tersebrit tidak mendengarkan khotbah.
Dan juga duduk seperti itu bisa menyebabkan
wudhu seseorang mudah batal, karena lubang
duburnya terbuka sehingga angin mudah ke-
luar darinya."

8. Ketika di tengah-tengah khotbah teringat per-
nah meninggalkan shalat fardhu karena lupa
atau ketidurary hendaknya ia berdiri untuk
mengqadha'nya walaupun khatib sedang
berkhotbah.

Dafi Anas bin Malik berkata, "Telah bersabda
Rasulullah ffi,' B ar an gsiap a lup a shalat atau keti-
duran darinya, rnaka kafnrntnya supaya dia shalat
ketika (sudqh) mengingatnya."' (HR. al-Bukhari
dan Muslim)

Demikian apa yang bisa kami sampaikan
dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bish
shazpab. E:D
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Rubrik ini dihadirkan sebagai sumbangsih kami bagi pembaca yang menghadapi permasalahan hukum syar'i.
Bagi yang ingin berkonsultasi, silakan layangkan uraian problem anda ke meja redaksi melalui surat, atau SMS
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kota anda. Redaki berhak mengedit surat konsultasi yang dimuat dalam majalah seperlunya.

Pengasuh: Ust. Abu Fathimah Anwari Ahmad

KAPAN SAYA SUCI D.ARI
NIFAS?

Jawab:
Walalaikumussalam warahmatullah. Cara

menghitung darah nifas adalah sejak keluamya
darah dari rahim wanita disebabkan rasa sakit
hendak bersalin sampai darah tersebut berhenti.
Adapun keluarnya darah nifas biasanya mengir-
ingi bayi yang baru lahir, sedikit demi sedikit.
Termasuk darah yang keluar sebelum bayi lahir
disertai tanda kelahiran maka ini juga darah ni-
fas. Para ulama membatasi 2 atau 3 hari sebelum
bayi lahir, namun umumnya keluamya darah ni-
fas adalah bersamaan dengan kelahiran.l

Dan batasan paling lama waktunya adalah 40
hari, berdasarkan hadits Ummu Salamah:

r?,

Maka?Crah nifas yang keluarnya pagi hari
ini sampai besok pagi dihitung satu hari. Contoh
wanlta yang melahirkan pada waktu shubuh hari
ke-26 bulan Dzulhijjalr, sedang bulan itu hanya
sampai 29 hari, maka ia baru menjalani masa ni-
fasnya selama 3 hari. Nifas terus berlanjut hingga
bulan Muharram yang berakhir tanggal 29 juga,
maka masa nifasnya telah berjalan 32 hari. Jika
wanita tersebut telah suci sebelum genap 40 hari,
maka dia wajib mandi besar dan shalat serta
boleh mengerjakan amalan yang sebelumnya di-
larang ketika masih nifas. Memasuki bulan Shafar
hinggl Shubuh tanggal 8, wanita tersebut telah
sempurna mencapai waktu 40 hari 40 malam. Ini
adalah batas maksimal bagi si wanita menjalani
masa nifasnya.

Jika sampai waktu tersebut darah belum juga
berhenti, padahal akan memasuki hari ke- 41.,

maka hendaknya dia meneliti hari-hari kebiasaan
haidnya atau melihat sifat darah yang masih ke-
luar. Jika bertepatan dengan hari haidnya atau
darah yang masih keluar tersebut memiliki sifat-
sifat darah haid, maka hendaklah ia terus men-
unggu hingga berhenti darah tambahan dari 40
harinya tersebut sampai tuntas, kemudian mandi
dan shalat. Jika tidak bersamaan dengan kedua
hal di atas maka darah tersebut dihukumi darah
istihadhah (darah penyakit), dan wanita tetap di-
wajibkan mandi besar serta shalat. Wallahu a'lam.

WjW\h.'rA';l.i. itt )*: )it ,& t\r"!J\ aK

,A c:)tv-*3 {$

"Wanita yang sedang nifas pada masa Rasulullah M
biasa duduk (tidak shalat) setelah (keluar darah) nifas-
nya 40 hari atau 4o malam. Dan kami biasa melumuri
wajah kami dengan waras (sejenis tumbuhan peTt)ar-

na sutra) untuk (menghilangkan) semburat hitam di
wajah yang muncul saat hamil" (HR. Abu Dawud:
3rr, at-Tirmidzi: r3g,Ibnu Majah: 592)

,.url ll L::;v-.v J J.J" eK3
,;Kt u

Soal:
Assalamu'alaikum. lJstadz, kalau misalr,yu,uofung wanita melahirkan

anak pada waktu Shubuh jam 05.30 tanggal 22 Desember, bagaimana cara
menghitung 1 (satu) hari untuk masa nifasnya? Apakah t harinya adalah pas
tanggal 23 ata'u (dihitung) dari tanggal 22 tersebut? Lantas kalau darah ni-
fasnya sudah lewat 40 hari masih belum hilang juga bagaimana (semestinya
yang dia lakukan)? Syukran.

(Ummu F auzarr, Riau, t628526xxxxxxx)

t. at-Tonbihdt, Svaikh Shalih al-Fauzan hal 32.

al*illauradd"h
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Berapa.Lama Saya Boleh Menjama$Shalat?

HUKUM ORAL SEKS BAGI PASUTRI

Soal:
Assalamu'alaikum. Afwan sebelumnya. Ana baru menikah dan (maaf)

waktu berhubungan suami istri, suami minta (maaf) oral. Apakah ini diper-
bolehkan? 

(Fulana^, ponorego, +62gr.33xxxxxxx)

Jawab:
Wa'alaikumussalam warahmafullah. Hukum

oral seks adalah haram berdasarkan al-Kitab dan
as-Sunah. Dalil haramnya dari al-Kitab adalah fir-
manAllah:

,..*a

a.,r4\'6i;6 iJ'; S "e4\ 64M;
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Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah,
<Haid itu adalah kotoran.r, Oleh sebab itu hendaklah

Jawab:
Wa'alaikumussalam warahmatullah. Hen-

daknya seorang muslimah tidak sering keluar
rumahnya apabila tidak ada keperluan yang
mendesak, apalagi tempat-tempat keramaian dan
tempat bercampumya laki-laki dan perempuan.

Jika ada yang telah mencukupi kebutuhannya
di dalam rumah, sebaiknya tidak usah keluar dari
rumahnya, apalagi sendirian. Lri akan mengun-
dang fitnah bagi kaum laki-laki, khususnya jika
wanita bertabarruj dan pergi sendiriaru hal ini
sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS.
al-Ahzdb ayat 33.

KETIKA AKHWAT TAKUT IKHTILATH

Soal:
Assalamuhlaikum warahmatullah. Ustadz, bagaimana hukum syar'i ke-

tika seorang akhwat pergi ke tempat-tempat umum (pasar, pameran buku,
demo, naik angkutan umum, dll.) yang mana di sana sangat memungkinkan
bercampur dengan lawan jenis. lazakumullah.

(Hamba Allah, Bumi-Nya, +6285229xxxxxxl

kamu menjauhkandiri dari wanita di waktuhaid, dan
janganlah kamu nendekati mereka sebelum mereka

suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mer-
eka itu di tempdt yang diperintahkan Allahkepadamu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tau-
bat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.
(QS. al-Baqarah ayat zzz)

Sisi pengambilan dalilnya adalah, bahwaAllah
menyuruh suami untuk menddatangi istrinya di
tempat yang diperintahkan saja. Dan Nabi men-
jelaskan, yakni tempat keluarnya anak (farji). Hal
ini dapat dipahami,bahwa hubungatt suattii i"tti
bukan pada'?atiinya adalah tidak boleh. Wallahu

a'lam.

Begitu juga naik angkutan umum sendirian,
maka hendaknya dijauhi karena akan membuka
terjadinya kemungkaran dan kejahatan yang
terkadang tidak dia sadari. Apalagi jika jaraknya
cukup jau[ maka mintalah ditemani suami atau
mahram yang lain.

Adapun demonstrasi maka hukumnya ada-
lah haram, sebagaimana telah dijelaskan oleh
para ulama. Sebab hal itu diadopsi dari cara-cara
orang kafir dalam menyampaikan aspirasi mere-
ka. Sebaliknya Islam telah memberikan jalan ke-
luar untuk menyampaikan aspirasi melalui nasi-

hat secara langsung atau perwakilan. 6t

lil 
"l'ma'raddah
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Kebina

Saot itu, tepatnya pada tanggal rc Muharram, mentari mulai meninggi, Raia Fir'aun
dan rombongan kavaleri tentaranya benar-benar semakin dekat dengan iring-iringan
rombongan Nabi Musa dan Nabl Hqrun bersama bani lsrd'il. Melihat kepulan debu,bikas
derap kendaraan bdla tentaro Fir'aun yang terus mengeiari terbersitlah di hati bani lsra'il,
uWah, kalau tahu begini mungkin lebih baik kita tetap tinggal di Mesir, Walaupun penuh
penderltaan, daripada kita mati sio-siadi tempat ini, dibantai hobis oleh merekar!,,

alam behak mereka seikan sudah bisa dipas-
tikan bila bani Isra'il sudah menemui jilan
buntu dan harus berakhir tragis. Mau tidak

mau mereka harus berhadapan dengan Fir'aun
dan tentaranya. Dan bila hal itu terjadi maka pe-
cahlah peperangan. Karenar,barii'{Sra^il tak ada
kesiapan dengan senjata, tentu mereka akan jadi
bulan-bulanan tentara Fir'aun yang bersenjatakan
lengkap. Bayang-bayang kematian yang memilu-
kan seakan tampak di depan mata.

Terbelahnya laut
Nabi Mus4 Nabi Harun, Yusa' bin Nun,

seorang murid Nabi Musa yang telah menjadi
ulama bani Isra'il serta seorang yang beriman
dari keluarga Fir'aun bersama bani Isra'il terus
.melaju hingga mereka sampai di pinggiran laut
Merah. Sejenak mereka berdiri memandangi om-
bak lautan yang saling susul dengan buih-buih
yang terus bertambah. Saat itulah Nabi Musa
berkata, "Wahai bani Isra'il, di tempat inilah aku
diperintahkan!" IJcapan Nabi Musa ini sedikit
menenangkan bani Isra'il, walaupun benak mer-
eka masih dipenuhi kebingungan lantaran tidak
mengerti apa yang akan dilakukan Nabi Musa.

Benarlah, di saat yang benar-benar menegang-
kan itu sebelum bala tentara Fir'aun menjamah
mereka, Allah dhg berfirman:

" Pukullah lautan itu dengan tongkatmu! " Maka terbe-
lahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan (menjadi) sep-
erti gunung yang besar. (QS. asy-Syu'ard' ayat 63)

Atas kehendak Allatu setelah Nabi Musa
memukulkan tongkatnya tiba-tiba air laut ter-
belah menggulung ke atas, menggumpal dan
mengeras bagaikan gunung. Disusul datangnnya
angin yang menyapu kencang yang menjadikan
pasir di dasar air laut itu mengering seketika, se-
hingga menjadilah suatu jalan yang membentang
lebar nan mudah dilalui kendaraan kuda atau
binatang temak. Banyaknya jalan yang dibuat
disesuaikan dengan fumlah kabilah bani Isra'il
yang jumlahnya rz. Akhimya Allah bentangkan
tz jalur itu untuk mereka.

Nabi Musa bersama bani Isra'il diperintahkan
untuk melewatinya. Dengan penuh kegembiraan

,Al<ytki
{'-g;i

Pada saat yang kritis itu rasa pembenaran terhadap apa yang dibawa Nabi
Musa; yang sebenarnya ada dalam hati nuraninya sejak dulu mendorong
lisannya untuk mengungkapkannya sekarang.

al*Jllauadd"h
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terkuras habis tenaganya. Sementara itu Fir'aun
masih berusaha sekuat tenaga menyelamatkan
dirinya. Tenaganya sedikit-demi sedikit terkuras,
napasnya tersengal-senlal. Badanny a yangtadin-
ya terapung, lambat laun menurun hanyut oleh
ombak samudra yang dalam. Kedudukan dan ke-
sombongannya liada-lagi bisa memberikan per-
tolongan padanya. Pengakuannya sebagai seseln-

bahan temyata'tak kuasa menahan air laut yang
mulai menelan tanpa disadarinya. Keadaannya
semakin melemah"hihgga sakaratul maut meng-
hantpirinya

Taubat yang Teilambat
Pada saat yang kritis itu rasa pembenaran

terhadap apa yang dibawa Nabi Musa yang se-

benarnya ada dalam hati nuraninya sejak dulu
mendorong lisannya untuk mengungkapkannya
sekarang. Fir'aun yang lalim itu, ketika nyawa-
nya sudah tinggal di kerongkongan menyatakan
beriman dan bertaubat

dan rasa syukur tak terkira mereka bergegas me-
nyusuri jalan itu hingga sampii ke ujung. Begi-
tulah mukjizatyang Allah tampakkan pada bani
Isra'il sebagai pertolongan bagi mereka, di mana
mereka bisa pindah dari benua Afrika menuju
benua Asia melewati jalan di dasar laut yang
kanan dan kiri mereka dibentengi air laut yang
terbendung dengan kokohnya. Suatu keajaiban
yang terjadi karena kekuasaan Allah semata.

Allahu Akbar!

Kebinasaan Fir'aun
Sementara itu Fir'aun dan bala tentaranya

yang melihat Nabi Musa dan bani Isra'il bisa
melewati lautan yang begitu dalamnya dengan
fasilitas jalan membentang di dasamya, bukan
main berangfrya. Namun mereka tidak berpikir
saat melihat peristiwa yang menakjubkan itu. Di
benak mereka hanya rasa dendam dan marah ke-
pada bani isra'il yang ada. Mereka berkeinginan
keras untuk segera melampiaskannya dengan
membinasakan lieseluruhannya.''

Begitu bani Isra'il sudah begitu jauh dari
pandangan mata mereka, dengan pongahanya
Fir'aun memerintahkan bala tentaranya, "Kejar
mereka! Habisi bani Isra'il!" Tanpa memikirkan
risikonya, Fira'un dan bala tentaranya nekat me-
nyusuri jalan di dasar laut itu untuk meneruskan
pengejaran. .Melihat Fir'aun terus mengejar, mu-
lanya Nabi Musa yang sudah menginjakkan kaki
di daratan ujung jalan itu bersama bani Isra'il,
bermaksud memukulkan tongkatnya agar lau-
tan menyatu kembali sehingga Fir'aun mengu-
rungkan perjalanannya. Namun Allah berkehen-
dak lain. fustru Nabi Musa diperintahkan untuk
membiarkan dulu, hingga ketika mereka sudah
benar-benar di tengah-tengah lautary Allah per-
intahkan pada Nabi Musa untuk memukulkan
kembali tongkatnya ke laut. Dan begitu tongkat-
nya disentuhkan ke laut, tiba-tiba air yang tadin-
ya terbendung itu mencair dan bersatu kembali.
Gulungan air laut itu kembali bergerak menutup

ialan yang terbentang tadi. Fir'aun dan pengikut-
nya terperanjat karenanya. Jalan yang memben-
tang tadi berubah kembali menjadi lautan yang
dalam sebagaimana awahrya.

Fir'aun dan gelaran pengi,kutnya yang ribuan

JSily{ XJI*r, JG t$)-U)irsy st . . . \
{i*tltt;W'LiArii.r,&kt$\

Hingga ketika Fir'aun itu telah hampir tenggelam ber-

katnlah dia, "sayaberiman, bahwa tidak ada sesemba-

han yang haq disembah melainkan sesembahan yang

dipercayai oleh bani lsra'il, dnn saya iermasuk oranS-

orang yang muslim." (QS. Yunus ayat 9o)

Ucapan Fir'aun itu sudah tak ada gunanya
di sisi Allah. Keberadaan Fir'aun yang sudah
sakaratul maut itu dianggap terlambat dengan
keimanannya. Tenggang waktu masa bertobat
sudah terlewati. Sunggutr, keiadian yang patut
diperhatikan bagi mereka yang ingin bertaubat.
Nabi ffi bersabda:

9.9t" pV *tJi ft.i J']4'J+ t y A\ "rl

" Sesungguhnya Allah & benar-benar menerima tau-

b at seor ang hamb a, selagi nyawa belum di kerongkon-

gan (sakaratul maut);' (HR. Ibnu Majah zlt4zo)

-8"
itu berusaha menyelamatkan'itiri. Awalnya mere-
ka eedikit bi$a,perenang, 4qpgljarak pantai dan
keberadaan 11.iffi5ft4. Xa"rre iauhi'fieniadiJcan mer-
ekatakkuasp,qnfl +-Fmelue'pu"hi+r-H*ggamer-
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: Ust. Mukhlis

Y ang dimaksud dengan fitn ah di sini adal ah y ang dikoborkan ol eh musuh-musuh I sl am beru-
pa huru-hora dan kemelut ydngteriddi pada akhir mosa pemerintahdn.lJtsman 4$, yang me-
nyebabkan syahidnya beliou, Serto kepaniangan dari huru-hara yang oda pada perseliiihon
sohabdt AIi dan Mu'awiyah serta seiumlah sahabatyangbersamta keduonyd.

O=^,

erselisihan yang terjadi adalah perselisihan
yang dikobarkan oleh musuh Islam dengan
melancarkan berbagai makar keji. Sampai

kemudian terjadi peperangan yang muncul dari
ijtihad yang ikhlas dari kedua belah pihak.

Musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi,
Nasrani, Majusi maupun kalangan rnunafik, mer-
eka telah mengatur rencana pembunuhan khali-
fah Utsman bin Affan agar menjadi sumber fitnah
serta perang antara kaum muslimin. Akan tetapi
Allah menghalangi langkah-langkah mereka.

Adapun kita, wajib mencintai, menghormati
dan berbaik sangka terhadap para sahabat Ra-
sulullah ffi mengenai apa yang terfadi di zarrran
mereka. Karena Allah telah meridhai dan inemuji
mereka, juga mereka adalah sebaik-baik generasi
umat ini. Rasulullah bersabda:

"Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian
generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya
Iagi." (HR. al-Bukhari: 2652, Ahmad: !376,442, at-
Tirmidzi:3859)

Sikap Ahlus Sunnah dalam Menyikapi Fitnah
Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah

membenci pembicaraan seputar fitnah yang ter-
jadi di kalangan sahabat. Mereka berpendapat
bahwa tidak ada faedah ketika membicarakannya.
Bahkan yang harus ditampakkan adalah kebaikan

' mereka yang sangat banyak yang tidak mungkin
: untuk dihitqr,g dan mendoakan kebaikan untuk
, mereka. Ibnu Tdimiyyah menyatakan:
i

, "Di antara madzhab dan prinsip Ahlus Sunnah
: wal Jama'ah adalah menahan pembicaraan tentang
, fitnah yang terjadi di antara sahabat dikarenakan
, keutamaan yang telah pasti ada pada mereka.

' Sedangkan loyal dan mencintai mereka adalah
; perkara yang diwajibkan." (Majmu' al-Fatawa:
' 31281)

: Akan tetapi untuk saat ini kita mendapati ad-
: anya maslahat dari membicarakannya secara sing-
; kat dan menampakkan gambaran kejadian agar

, para penuntut ilmu serta kaum muslimin secara
i umum tidak terpengaruh dengan apa yang dise-
I barkan oleli kaum Syi'ah Rafidhah dan Orentalis
i Nasrani dan Yahudi berupa kedustaan-kedustaan
, seputar kejadian yang ada. Juga agar kita tidak
: terpengaruh dengan buku-buku sejarah yang ter-
: dahulu maupun sekarang yang memuat riwayat
; lemah dan yang dipalsukan.

, OIeh karenanya, kita wajib berhati-hati dari
: setiap orang Rafidhah yang dusta, Orientalis
i yang hasad, sekuler yang ingkar.dan setiap yang
, berjalan di atas jalan mereka. Maka wajib untuk

' ditegakkan pembelaan terhadap sejarah kita yang
, sebenarnya dan bantahan terhadap metode para
, pendusta dan para penyeleweng tersebut.

Langkah Awal Pengobaran Fitpah

"Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi
sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya lagi." (HR. al-Bukhari: 2652,
Ahmad: I/37 6,442, at-Tirmidzi: 3859) vor.E7 | Muharram 1434H -*!,,[}:rx***,b 
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Langkah awal yang ditempuh oleh orang-
orang yang dengki terhadap Islam adalah merek-
rut orang yang tidak pahhm akar masalah untuk
bersama-sama mengadakan perusakan di ten-
gah kaum muslimin. Ibnu Sauda', alias Abdul-
lah bin Saba', Yahudi dari Yaman. Dialah orang
yang banyak memiliki muslihat dan mengeta-
hui keadaan kaum muslimin yang kemudian ia
membaur di tengah kaum muslimin sedangkan
mereka merasa tenang terhadapnya. Padahal dia
tengah membawa perkara yang dapat merusak
keadaan dan menyulut fitnah di tengah-tengah
mereka. Apa yang ia perbuat?

Dia berpindah dari satu wilayah ke wilayah
lain untuk merekrut oranS-orang munafik dan
bodoh. Dengan strategi yangiajalankan ia, ber-
hasil merekntt banyak orang yang ia jadikan seb-

agai pembantunya. Dia memusatkan operasinya
di Irak dan Mesir setelah mengalami kegagalan
di Syam karena kesigapan Mu'awiyah dan para
sahabat di sana dalam mewaspadai gerakan
Ibnu Saba' tersebut. Bahkan Mulawiyah sempat
memenjarakannya kemudian melepaskannya
kembali.

Mulailah Ibnu Saba' dan timnya menyebar-
kan berbagai kedustaan tentang Utsman.$: dan
para gubernur dalam kabinetnya. Di antara fitnah
yang ia hembuskan adalah, bahwa para gubemur
itu telahberbuat jelek, lalim, memakan harta neg-
ara dan lain sebagainya.

Adapun di dalam operasi rahasianya, ia
menanamkan doktrin pada pikiran pengikut-
nya tentang ajaran sesat lagi kufur yang di ke-

mudian hari menjadi asal dari keyakinan Syi'ah
Rafidhatr, seperti perkataan mereka bahwa Nabi
Muhammad ffi akan dihidupkan kembali sebe-

lum kiamat dan mewasiatkan khilafah atau kepe-
mimpinan kepada Ali atau celaan yang ditujukan
kepada para sahabat.

' 
Islam bahwa barangsiapay{tgmengeluhkan
perlakuannya atau' perlakuan gubernumya,
hendaklah datang pada musim haji dan
mengambil haknya dari Utsman secara

langsung.

3. Seluruh gubernur dipanggil pada musim
haji dan diperiksa di hadapan seluruh kaum
muslimin. Akan tetapi tak ada seorang Pun
yang menladu dan merasa dizalimi atau
dianiaya.

4. Para tokoh kenegaraan diajakbermusyawarah
tentang keberadaan Pengacau, dan mereka
mengusu[<an agffi menindaknya dengan
tegas dar{ mematahkan pergerakan mereka.
Namun Utsman menolak karena khawatir
akan menimpakan kezaliman terhadaP orang
lain atau membuka pintu fitnah.

Para gubernur kembali ke wilayah masing-
masing, kecuali Mu'awiyah yang menawarkan
kepada Utsman agar pergi bersamanya ke Syam

dan mengalihkan pusat pemerintahan ke sana,

karena Syain lebih aman dan lebih loyal daripa-
da daerah yang lain. Atau Mu'awiyah mengirim
pasukan untuk mengararal Utsman. Tapi Utsman
enggan untuk meninggalkan kota Rasulullatu be-
liau juga keberatan bila di Madinah ada pasukan
yang bukan pasukan asli Madinah.

Kemudian datanglah sejumlah gerombolan
dari penduduk Bashrah dan Kufah seusai musim
haji dengan membawa misi jahat. Namun Ut-
sman dan para sahabat mengetahuinya. Gerom-
bolan itu pun dikepung dan digiring ke masjid.
Utsman berdiri untuk menyampaikan khotbah
kepada mereka. Beliau membantah segala isu
dan kerancuan yang ada pada mereka sehingga
mereka tidak lagi memiliki alasan sama sekali.
Para sahabat menawarkan kepada Utsman agar
otaknya dibunuh dalam rangka menjaga stabili-
tas negara. Namun Utsman menolaknya karena
khawatir akan berbuat zalim kepada orang lain
dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban
di hadapan Allah.

Kesabaran yang ditunjukkan Utsman dalam
menghadapi fitnah hanyalah karena perintah Ra-

sulullah ffi baginya agar bersabar ketika diberi
kabar gembira dengan surga lantaran musibah
yang akan menimpanya. Utsman berkata,

"sesungguhnya Rasulullah menianiikan kepada-

ku sebiah iail aan aku tetap akan bersabir untuk
mendaoatkannua." fu

likap Utsman dalam Menghadapi Fitnah
itu menyebar sampai ke

Islam, di'antaranya adalah Madi-

,,,,,,' sahabat untuk
bersama para

fitnah yang
isu-isu yang

pelosok wilayah

I I t I I "Di antara madzhab dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah menahan

IiIil at-fflagaddah pembicaraan tentans fitnah yang terjadi di antara sahabat dikarenakan
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mereka adalah perkara yang diwajibkan." (Majmu'al-Fatawa: 3/281)
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: Ust. Abdui-Rahman al-Buthoni

Rasululloh M. bersabda, "Tidak ada yang mencintai kaum
Anshar kecuali mukmin dan tidak membenci mereko
melainkdn munafik. Barangsiapa yang mencintai mereka :

m ako di a di ci ntai ol eh AII ah don b ar dn gsi a p a y ang m emb enci',
mereka makd Allah membencinya.,, (HR. al-Bukhari dan ,

Muslim) 
i

aka pilihlah dari dua si-
fat tersebut. Apakah sifat
orang mukmin yang men-

cintai kaum Anshar ataukah
sifat Munafik yang membenci
kaum Anshar? Apakah kecin-
taan Allah yang kita harap den-
gan mencintai kaum Anshar,
ataukah kemurkaan Allah kare-
na membenci mereka? Apakah
jalan Ahlis Sunnah ataukah ja-
lan Syi'ah yang melaknat Mu-
hajirin dan Anshar? Ya Allatr,
jagalah kami dan seluruh kaum
muslimin dari kedengkian dan
permusuhan terhadap para sa-
habat Rasulullatr, karena mer-
eka adalah sebaik-baik umat.

Inilah ancaman Allah jika
membenci kaum Anshar. Lalu
bagaimana jika membenci se-
luruh sahabat Muhajirin dan
Anshar?! Semoga umat Islam
selamat dari kesesatan Syi'ah.

Keutamaan Jabir
Beliau adalah sahabat mu-

lia. Bernama Jabir bin Abdillah
bin Amr al-Anshari al-Khazraji
as-Sulami al-Madani. Imam

besar, mujtahid, hahzh, faqih, ,

ahli bai'at Aqabah dan ahli
bai'at Ridhwan. Beliaulah mufti ,

Madinah di zamannya. Beru- ,

sia panjang dan baik amalnyaj ,

94 tahun hingga beliau buta. ,

Mengikuti seluruh peperangan
bersama Rasulullah. Tidak per- ,

nah tertinggal, kecuali Badar
dan Uhud. Sebab beliau diam- ,

anati ayahnya untuk menguru- ,

si saudari-saudarinya. Tatkala :

ayalmya wafat di perang Uhud, ,

beliau tidak pernah luput d&i. 
.,

perang bersama Rasulullah. 
i'

Jabir berkata, 'Aku ikut
19 peperangan bersama Ra- ,

sulullah, selain perang Badar ,

dan Uhud karena bapakku ,

melarangku. Tatkala bapakku, ,

Abdullah terbunuh di perang :

Uhud, aku tidak lagi keting- i

galan perang bersama Rasu-
lullah." 

I

Beliau memiliki keutamaan
yang sangat banyak, di anta- :

ranya:

1. Ahli baiht Aqabah 
i

Bai'at Aqabah adalah bai'at i

di mana Rasulullah mengambil
janji setia kepada kaum Anshar
untuk membela dan melind-
ungi beliau jika berhijrah ke
Madinah.

Ka'b bin Malik berkata ten-
tang .keutamaan bai'at Aqabah,
"Spngguh, aku hadir belsama

"Rasulullah pada bai'at Aqabah
lebih aku sukai daripada per-
ang Badar, akan tetapi perang
Badar yang lebih masyhur di
kalangan manusia darinya."
2. Ahli Hudaibiyah

Jabir berkata, "Rasulullah
berkata kepada kami pada per-
ang Hudaibiyah, 'Kalian pada
hari ini paling baik dari selu-
ruh penghuni bumi.'Ketika itu
kami berjumlah r.4oo orang.
Beliau jrgu berkata, "Rasu-
lullah membai'at kami pada
perang Hudaibiyah (bai'at
Ridhwan) untuk tidak lari dari
peperangan." Rasulullah bers-
abda, "Tidak akan masuk neraka
bngi siapa yang bai'at di bawah po-
hon (bai'at Ridhwan)."

Ketika itu Rasulullah ber-
sama L.4c,c. sahabat hendak
umrah ke Makkah, akan tetapi
dihalangi oleh kaum kuffar
lalu tersiar berita bahwa mer-
eka membunuh Utsman bin
Af{an, utusan Rasulullah ke
Makkah. Akhirnya Rasulullah
membai'at mereka di bawah
pohon untuk memerangi kafir
Quraisy.
3. Istiqamah dengan sunnah

dan mengingkari ghuluw
(berlebih-lebihan)

Ada seseorang yang ber-
tanya kepada fabir tentang
tata cara Rasulullah mandi
janabah, makT Iabir menjawab,
"Rasulullahlmenuangkan air
di kepalanya sebanyak 3 kali."
Orang tersebut berkata, "Teta-
pi rambutku sangat lebat(?)."

ffm#fury*xd$maafuru dlr;d?{.$

nrry ,, ,,

Jabir Eprr"e Abd

Jabir meriwayatkan sabda Rasulullah, "Janganlah salah seorang dari kalian
meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnuzhzhan (berprasangka baik)
pada Rabbnya." (HR. Muslim: 2877)

al rilaruadd"h ffi
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Sahabat Rasulullah ffi Jabir bin

]awab labir, "SesungguhnYa
rambut Rasulullah lebih lebat
dan lebih baik daripada ram-
butmu."

Demikian seharusnYa kita
mengingkari ghuluw di dalam
beragama. ]ika Rasulullah cu-
kup dengan 3 kali menuangkan
air maka kita harus merasa cuk-
up dengannya dan barangsiaPa
yang merasa tidak cukuP den-
gan sunnah Rasulullah maka ia
dalam keadaan bahaya.

4. Birml walidain.
Tidak ikut perang demi me-

naati bapaknya untuk mengu-
rusi saudarirrryla yang masih ke-
cif karena jihad ketika itu tidak
wajib'ain.

Bapaknya menyuruhnYa
untuk menyembelih lalu di-
hadiahkan kepada Rasulullah.

Jabir mendengar dan me-
naati bapaknya ketika hiduP
dan setelah meninggal dunia
dengan mengurusi saudari-
saudarinya yang diwasiatkan
kepadanya serta melunasi
utang-utangnya. Termasuk
birrul walidain |abir kePada
orang tuanya adalah dengan
menikahi janda. Tatkala Ra-

sulullah bertanya kepadanYa,
"Kenapa engkau tidak meni-
kahi gadis?" Ia menjawab, demi
maslahat untuk mengurusi
saudari-saudari kecilnya yang
masih membutuhkan figur ibu.

5. Dekat dengan Rasulullah
.jlrl;.

Jabir sangat dekat kePada
Rasulullah. Sering beliau ber-
.kata, "Kami safar bersama Ra-

sulullah, berperang bersama
Rasulullakr, aku melihat, aku
mendengar Rasulullah."

Karena kedekatan beliau
dengan Rasulullah sehingga be-
liau meriwayatkan secara rinci
sifat hajinya; mulai dari ihram
sampai selesai. Syaikh al-Alba-

ni menulis kitab berjudul, "Haji
Nabi Sesuai Riwayat labir" '

Jabir berkata, "Kami ke-
luar bersama Rasulullah un-
tuk menunaikan haji bersama
kaum wanita dan anak-anak."

Jabir menyifati haji Rasulullah
secara. detail mulai dari awal
hingga akhir, sehingga seakan,
kita melihat langsung.

|abir juga di antara sahabat
yang paling banyak meriwaY-
atkan hadits, hingga mencaPai
r.54o hadits. .l

jabir berkata, "Tatkala aku
sakit, Rasulullah menjengukku
dan memercikkan air ke wajah-
ku hingga aku sadar."

Jabir meriwayatkan sabda

Rasulullah, "fanganlah salah
seorang dari kalian meninggal
dunia kecuali dalam keadabn
husnuzhzhan (berprasang#b-
baik) pada Rabbnya." (HR.
Muslirr.:2877)

Yaitu dengan mengharaP
maaf dari Allah dan amPu-
nan, serta jangan putus asa

dari rahmat-Nya. Keadaan itu
harus disertai juga rasa takut
dari hukuman-Nya, sehingga
terhimpun antara takut dan ha-
rap. Sebab, kedua sifat ini tidak
terkumpul pada diri seorang
hamba dalam keadaan meng-
hadapi maut, melainkan Allah
menjaganya dari apa yang dia
takuti (adzab) dan memberinYa
apayang dia harapkan (surga).

Andilnya dalam Jihad
Tatkala perang Khandaq

kaum muslimin benar-benar
diuji oleh Allah dari berbagai
sisi, mulai dari kepungan Pasu-
kan Ahzab, kerja berat mengga-
li parit dalam keadaan kekuran-
gan hingga kelaparan samPai
perut mereka diganjal batu.

Jabir berkata, "Kami meng-
gali parit pada perang Khan-

daq. TibA-tiba kami menemur
batu besar yang tidak sangguP
dipecahkan. Maka Rasulullah
turun dan memukulnya den-
gan palu, dan (batu itu) hancur
menjadi pasir sedang beliau
mengganjal perutnya dengan
batu. Dan selama 3 hari kami
tidak merasakan makanan."

Inilah keadaan Nabi yang
prrlia dan para wali kekasih
Allah. Jauh berbeda dengan
para raja dan ahli dunia.

Melihat keadaan Rasulullah
demikian, Jabir meminta izin
pulang. Ia berkata kePada
istrinya, 'Apakah kamu me-
miliki sesuatu untuk Rasu-

lullah? lawabnya,'Aku punya
anak onta dan gandum." Maka
kusembelih unta tersebut dan
kubuat roti. Lalu Rasglullah
kuundang secara rahasia, kare-
na makanan sedikit. Ternyata
Itasulullah mengajak seluruh
sahabat berjumlah 3.ooo orang
dan berpesan kepada labfu agar

tidak mengangkat periuk dari
tungku hingga beliau datang.

Jabir kebingungan seraya ber-
kata, "Celaka kamu, hai istriku!
Ini Rasulullah datang dengan
seluruh sahabatnya!"

Rasulullah mulai mengam-
bil daging dan roti dan mem--

bagikannya kepada sahabatnya
hingga mereka semua kenYang
dan masih tersisa banyak,
karena barakah darinya. Rasu-
lullah berkata kepada istri Jabir,
"Makanlah dan hadiahkan ke-
pada orang-orang/ karena mer-
eka sedang ditimpa kelaParan"'

-@o

I{eferensi:

- Ash- Shahab ah: 491-503.

- Siyar A'lam an-Nubala' : 4 336-340.
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An-Nawwar

ik Ql4nshairyyah

ter dap at sentuh ai I eritb ut Nrtffi
dan kasih sayang'dari
An-Nawarbinti Malik.

m e ngo r b ankan iiw a, h drtqji
untuh

f a masuk Islam bersama orang-orangyang masuk
I Islam dari penduduk Madinah melalui sahabat
I dan utusan Rasulullatr, Mush'ab bin Umair 4ig..
Mulai saat itulah ia menghafal dan melantunkan
ayat al-Qur'an dan memerintahkan anak-anaknya
menghafalkannya, serta mengajarkan kepada
mereka semua ilmu yang didapatnya.

Pada tahun kedua Hijrialr, ketika kaum musli-
min sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Ba-
dar, Rasulullah tengah memeriksa barisan pejuang
yang akan berangkat jihad bersama beliau. Ke-
tika itu ia melihat seorang anak lelaki yang ma-
sih sangat belia. Umurnya masih belum cukup r3
tahun, namun tampak kepintaran dan kejernihan
hati dari pancaran matanya. Di tangannya ada se-
buah pedang yang panjangnya hampir menyamai
tingginya bahkan lebih panjang sedikit darinya.
Rasulullah mendekatinya. Anak itu berkata den-
gan penuh semangat, "Wahai Rasulullah, aku ja-

gan

menemani Rasulullah berperang, hanya karena
usianya belum pantas untuk berperang. Sesam-
painya di rumatu ibunya juga tak kalah sedihnya
dengan putranya ifu, karena ia sangat berharap
putranya dapat berperang bersama pejuang lain-
nya mernbela Rasulullah. Namun alasan peno-
lakan Rasulullah memang benar adanya.

Ibu dan anak itu tak lain adalah ZaidbinTsabit
dan ibunya, an-Nawwar binti Malik. Melihat med-
an jihad takbisa ia masuki untuk dapat dekat den-
gan Rasulullah karena faktor usia maka Zaid dan
ibunya berpikir untuk mencari bidang lain yang
tidak ada hubungan dengan usi4 yang dapat
membuatnya dekat dan selalu mendampingi Ra-
sulullah. Maka terbersitlah oleh mereka bahwa bi-
dang ilmu dan hafalanlah yang paling tepat. An-
Nawwar pun menceritakan keinginan putranya
itu kepada tokoh-tokoh kaumnya dan meminta
mereka menyampaikan keinginan putranya itu
kepada Rasulullah.

Di balik tangan tihai dan kQeliaizaid bin
T sabit, sang tt pencaitat,Wtihyltul! megulkkag

huruf demi huruf dan a!1at deniayat,

'ar??/5n

Itah:mbmandang kepada anak itu den-
;ig-dan penuh rasa kagum, kemirdian

k pundak anak itu dengan
irglplarangnya ikut berperang kare-

ffi,Fattg"t kecil. Karena berperang

trlffi ",il:;;",l;:1il:HT#f, S#"t'ffi:# Za i d, putra a n- Nawwa r M eniad i pen u r is

Zaid bin Tsabit {iS- ketika masih sangat belia pernah berkata kepada
Rasulullah {g "Wahai Rasulullah, aku jadikan diriku sebagai tebusan bagimut al-ffiafUadd"h l?I
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Shdhabiyah Rasulullah ffi An-Nawwar binti Salikq;,s.

Wahyu
Para pembesar Anshar puh mendatangi Ra-

sulullah dengan membawa Zaid bersama mer-
eka. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai
Rasulullatu anak kami, Zaidbin Tsabit ini telah
hafal t7 surat dalam al-Qur'an, dan ia m-emba-

canya dengan benar sebagaimana diturunkan ke-

padamu. Selain itu ia mahir dalam menulis dan
membaca, dan ia sangat ingin dekat dan selalu
mendampingimu. ]ika engkau ingin, dengarlah
bacaannya." '

Maka Rasulullah mendengarkan bacaannya.
Terpancar gurat kegembiraan di wajah Rasu-

lullah ketika mendengar bacaan anak itu. Beliau
mendapatkan apa yang mereka katakan, melebi-
hi apa yang mereka katakan. Beliau pun berkata
kepada Zarti "Wahai Zaid, pelajarilah untukku
tulisan Yahudi! Karena aku tidak bisa membuat
mereka beriman kepada apa yang aku katakan
kepada meteka." Zaid pttn menjawab dengan

penuh semanga! "Baiklatr, wahai Rastilullah."

Maka dengan segera ia menipelajari bahasa
Ibrani sampai benar-benar menguasainya dalam
waktu singkat. Dan mulai saat itulah ia menulis-
kan surat-surat Rasulullah kepada orang-orang
Yahudi dan membacakan surat-surat mereka ke-

pada beliau.

Kemudian atas perintah Rasulullah juga, ia
mempelajari bahasa Siryaniyyah. Yaitu bahasa

yang tersebar dan biasa digunakan oleh beberapa
suku pada saat itu. Setelah Rasulullah memPu-
nyai kepercayaan penuh terhadapnya, maka be-

liau pun memberikan kepercayaan kepadanya
menjadi penulis wahyu dari langit. Apabila turun
ayat Al-Quran kepada beliau, beliau akan me-
manggilnya dan berkata, "Tulislah, wahai Zaid!",
maka ia pun rnenulisnya.

Maka selama Islam beriaya di Madinah, ia di-
angkat sebagai penerjemah bagi pemerintahan
Islam di Madinatu penulis wahyu, penulis surat
peserta perundingan antara kabilah atau neg-

lra asing dengan negara Islam Madinah- Zaid
. menekuni jihad masa rnudanya ini sesuai ama-

nah Rasulullah kepadanya hingga masa kenabian
berakhir.

Dibalik Sosokyang Agung Terdapat lbunda

yang Agun9
Para penuntut ilmu dari para sahabat dan

tabi'in sangat mengenal kedudukan Zaid bin
Tsabit, sehingga mereka sangat menghormati dan

menghargainya karena ilmu yang dimilikinya.
Umar bin Khaththab pernah berkata, "Wahai
manusia, barangsiapa yang bertanya tentang al-

Qur'an maka datanglah kepada ZaidbinTsabit!"

Pernah suatu saat Ibnu Abbas "sang lautan
ilmu" melihat Zaid bin Tsabit hendak menung-
gangi kendaraannya. Maka ia berdiri di hada-
pannya dan memegangkan tali kekang kuda
Zaid. Zaid bin Tsabit berkata kepadanya, "Bi-
arkanlah ryahai putra paman Rasulullah!" Ibnu
Abbas' menjawap, "'Beginilah kami diperintah
berbuat terhadap ulama kami." Zaid berkata
kepadanya "Pbrlihatkan tanganmu kepadaku!"
Ibnu Abbas ipun mengulurkan tangannya ke-

padaZaid, lalu ia meraihnya dan menciumnya,
danZaid pun berkata, "Beginilah kami disuruh
berbuat terhadap keluarga Nabi kami."

Seperti itulah akhlak mulia para sahabat Ra-

sulullah. Betapa banyak keutamaan dan kemu-
liaan serta ilmu yang mereka miliki tidak mem-
buat mereka lupa diri dan sombong.

Demikianlah perjuangan An-Nawwandalam
membesafull,dan mendidik buah hatinya. Ia
tetap tegar sefiingga mengantarkan anak tercin-
tanya itu menuju kesuksesan. Dan sebagai peny-
empurna kemuliaan dan kedudukan tinggi yang
diraih oleh shahabiyah kita ini yaitu, rumah tem-
patnyabemaung, menjadi rumah pertama yang
dijadikan menara untuk azan' yar'g mana Bilal
berdiri di atas rumah itu untuk menyeru shalat
'lima waktu sebelum masjid Nabawi dibangun.
Maka dikenallah rumahnya itu dengan "rumah
adzan".

Karena kecintaan an-Nawwar terhadap ha-
dits Rasulullatu ia pun banyak meriwayatkan
hadits, baik langsung dari beliau mauPun yang
ia dengar istri-istri beliau. Dengan semangat-
nya yang tinggi akhirnya ia mendapatkan ke-

muliaan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya ia
adalah ibu teladan dan contoh wanita muslimah
yang ikhlas dalam perjuangan membela agama.

Semoga Allah meridhainya dan putrany4 dan
menjadikan para wanita muslimah menjadi ibu
sejati sepertinya. Amin....

Wallahu tn'ala a'lam bish shawab. 

-G"

Referensi:
- Shuwarun min Hayatish Shahabah

- Mausu'ah Hayatish ShahabiYYat
iilti*,*S*Si!,'.'i:i"1"iSi
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Di antara nikmat yang diberikan kepada manusia adalah
nikmdt fihkan don miium untuk menuniang kelangsungan
hidupnya dalam beribadah kepada AIIah {i4. Karena itu
hendaknya mdnusia bersyukur dengan menaati Ailah dan
RasulNyo.

ermasuk bagian cara kita
bersyukur adalah dengan
memperhatikan adab-adab

seputar makan dan minum, di
antaranya:

1. Tidak makan bersandar.
Rasulullah berkata, "Aku
tidak makan dalam keadaan

bersandar." (HR. al-Bukhari:
5399). Al-Munawi menjelas-
kary "Bersandar yang terla-
rang tatkala makan adalah
condong ke salah satu bagi-
an dan bertelekan kepadan-
ya, bukan bersandar dengan
bertumpu kepada sesuatu di
bawahnya, sementara tubuh
tetap tegak."L Hal itu terlar-
ang karena termasuk kebi-
asaan orang-orang angkuh
dan raja-raja 'Ajam, yaitu
cara duduknya orang-orang
yang ingin memperbanyak
makannya.2 Ibnul Qayyim
berkata, "Termasuk sunnah
dalam cara duduk ketika
makan adalah muq'in3 dan

Foidhul Qodir 6/379.
Fothul Bori 9/452.
Duduk di atas kedua pantat dan
menegakkan kedua betis, HR. Muslim:
2044.

'4. lbnu Majah: 3263, dishahihkan oleh
al-Albani.

:2.
I

I

i

duduk bersandar di atas
kedua lututnya dan rfr'ele-
takkan bagian dalam kaki
kiri di atas bagian sebelah
atas kaki kanannya karena
tawadhu' kepada Rabbnya.a
Adapun riwayat duduk den-
gan menegakkan kaki kanan
dan duduk di atas kaki kiri
adalah riwayat yang dha'if,
sebagaimana dijelaskan oleh
al-Hafizh al-'Iraqi.

Mencuci tangan sebelum
dan sesudah makan. Men-
cuci tangan sebelum ma-
kan sangat dianjurkan bagi
orang yang junub atau di
tangannya terdapat ko-
toran. (HR. an-Nasa'i: 256,
ash-Shahihah: 390, dari jalan
Aisyah r;ig,) jika tidak junub
dan tangannya bersih maka
tidak mengapa tidak mencu.
ci tangan, karena kebanya-
kan ulama membawa hadits
Aisyah tersebut khusus bagi
orang yang junub saja. Ada-
pun mencuci tangan setelah

makan karena sabda Nabi
..4W, "Barangsiapa yang tidur
sedangkan di tangannya masih
'ada bau makanan, kemudian
ia terkena sesuatu'maka jan-
gan ia mencela kecuali dirinya
sendiri."s

Membaca "bismillah" saat
akan makan dan mengu-
capkan "alhamdulillah"
setelahnya. Dalam banyak
hadits disebutkan "Sebutlah
nama Allah", sehingga se-
bagian ulama mensunnah-
kan untuk mengucapkan "

6zJ\ o-J\ ei,\r+ '' Namun
pendapat yafrg shahih ada-
lah hanya mengucapkan "
4I\ 14 " saja berdasarkan
perkataan Nabi 'kepada
Umar bin Abi Salamah,
"Wahai anak kecil, jika eng-
kau makan maka ucapkan-
lah bismillah dan makanlah
dengan tangan kananmu...
"o lika lupa membaca bis-
millah di awalnya kemudian
ia teringat di tengah-tengah
makan, hendaknya mengu-
capkan tV-tt4"], oirt-l "bis-
millah di awal dan akhirnya"
berdasarkan hadits Aisyah.T
Adapun mengucapkan A1-
hamdulillah setelah makan
dan minum sangat banyak
sekali ragamnya dari Nabi,
di antaranya adalah:

'tt&)**
\is €6[:\ *;lr ,il igr

t- o-i3'\','^
V-'nJJJ

,
;:"i
,zl

"Segala puji bagi Allah yang

HR. Abu Dawud: 3852, at-Tirmidzi:
1860, dishahihkan oleh al-Albani.
HR. ath-Thabrani dalam ol-Mu'jomul
Kobir3/2/2, dishahihkan oleh al-
Albani dalam ash-Shahihah: 344.
HR. Abu Dawud : 37 67, ar-f irmidzi:
1858.

5.

6.1.

2.
3.

7.
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Adab Makan dan Mifim

5.

memberikanku makanan ini dan merezekikannya

kepadaku tanpa ada daya dan Eekuatan dariku."s

Makan dan minum dengan tangan kanan.e
Namun jika ada udzur seperti sakit atau luka
pada tangan kanary tidak mengapa makan
dan minum dengan tangan kiri.

Dianjurkan makan dengan tiga jari dan men-
jilatnya setelah makan.1o Di antara manfaat
makan menggunakan tiga jari adalah agar
tenggorokan dan lambung tidak terlalu penuh
sehingga makanan dapat dicerna sedikit demi
sedikit.ll

Dilarang Iqran (mengambil dobel makanan)
tatkala nialan berjamaah. Misalnya, ketika
makan kurma berjamaah, seseorang mengam-
bil dua biji sekaligus. IJmar pernah berkata,
"sesungguhnya Rasulullah melarang iqran,
kecuali jika diizinkan." (HR. al-Bukhari: 2455)
An-Nawawi berkata, "Jika mdkanan itu un-
tuk bersama maka iqran diharamkary kecuali
jika ada keridhaan semuanya, dan keridhaan
tersebut bisa dengan perkataan yang jelas
dari mereka atau dengan bukti-bukti lain
yang menguatkan dugaan tentang keridhaan
mereka. Jika makanan tersebut untuk sebagi-
an orang saja atau buat salah seorang mereka,
maka disyaratkan keridhaan orang itu saja.

fika makanan itu adalah buat dirinya sendiri
dan digunakan menjamu tamunya maka tidak
mengapa ia melakukan iqran. fika makanan
tersebut sedikit, sebaiknya tidak iqran agar
semuanya kebagian Jika makanannya ban-
yak dan lebih, tidak mengapa iqran. Tetapi
hendaknya beradab tatkala makan dan tidak
rakus, kecuali jika ia terburu-buru dan ingin
cepat beranjak karena ada kepentingan.l2 La-
rangan ini banyak diabaikan oleh sebagian
kita, terutama pada acara aqiqah atau wali-
mah, di mana kita lihat banyak yang berlom-
ba mengambil makanan favorit (seperti sate)
sebanyak-banyaknya sehingga antrian yang
belakangan tidak kebagiaan.

Tidak memakan makanan yang masih Panas.
Abu Hurairah berkata, "Makanan tidak boleh

8. HR. at-Tirmidzi: 3458, lbnu Majah: 3285 dan dihasankan oleh
Syaikh al-Albani.

9. HR. Muslim:2020.
10. HR. Muslim:2032.
!1. Zadul Mo'od /222.
L2. Syarh Muslim jilid7,I3h9O dengan sedikit penyesuaian.

dimakan sampai hilang uap panasnya."l3
Dan makanan yang tidak panas lebih banyak
berkahnya.l

8. Tidak boleh mencela makanan dengan men-
gatakan sesuatu yang bisa menyakiti perasaan
pemasaknya karena Rasulullah tidak pernah
mencela makanan. (HR. al-Bukhari: 5409)

Adapun perkataan Nabi tentan g dhob, " Daging
ini tidakpernah saya makan sebelumnya", bukan-
lah teirmasuk r4erfcela makanan karena beliau
hanya memberitahukan bahwa hewan terse-
but tidak terbiasa beliau makan.ls

i
.l

9. Hendaknya makan dan minum dengan
duduk. fika terdapat udzur untuk makan dan
minum dengan duduk, diperbolehkan berdiri,
sebagaimana Rasulullah minum air Zamzam
dengan berdiri karena sempitnya tempat.15 Ra-
sulullah bersabda: " l an gan sekali-kali seseorang

dari kalian minum berdiri. lika ia lupa, hendaknya

dimuntahf,an " (HR. Muslim: 2026) Qatadah
pernah bertanya kepada Anas, "Bagaima-
na dengdn'makan?" Ia menjawab, "(Makan
berdiri) lebih jelek dan lebih buruk."i7 Karena
itu kebiasaan standing party tatkala pesta bu-
kanlah termasuk adab Islam karena tidak ada
udzurnya.

lO.Dilarang bernapas di dalam gelas dan meni-
upnya tatkala minum, karena Rasulullah mel-
arang bemapas dan meniup ke dalam bejana.18

Bernapas dan meniup ke dalam air akan mem-
buat air tersebut kotor dan tidak steril, terlebih
jika terjatuh ludah ke dalamnya.le

ll.Mendahulukan makan dari melaksanakan
shalat jika telah dihidangkan. (HR. al-Bukhari:
674)Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin, "(Namun)
jangan sampai ini dijadikan kebiasaary karena
menjadikannya kebiasaan berarti bersengaja
meninggalkan shalat."2o

12.Tidak boleh duduk di meja atau tempat hidan-
gan yang ada makanan atau minuman har-
am.21 

-G:t13. Dikeluarkan oleh al-Baihaqi 7 /268, lrwa'ul Ghalil: L978.

14. HR. ad-Darimi2078, osh-Shohihah:392.
!5. Syarh Muslim jilid7,L4/22.
16. HR. al Bukhari: 1637, Muslim: 2027.
!7. Fothul Bori 7O/82.
18. HR. at-Tirmidzi: 1888, ia berkata: "hadits hasan shahih."
!9. Syorh Muslim jilid 2,3/t3O, Zadul Mo'od 4/235.
2O. Syarhul Mumti' 4/312.
21. HR. Abu Dawud: 3774, dishahihkan oleh al-Albani.
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Diasuh Oleh:Tim Nukhba

Penyembuhon Tokso
Mengkudu?dengon

Assalamu'alaikum. Afwary kalau tokso
Atau ada resep lain? lazakumullahu khairan.

diininumkan buah mengkudu bisa atau tidak?
v1

G'fi Bumi Allah, +62857787xxxxxxl

JAWAB:

Wa'alaikumussalam warahmatullah. Wallahu
a'lam mengenai masalah ini. Apakah konsumsi
mengkudu bisa mempercepat hilangnya virus
tokso atau tidak. Mengingat pemakaian meng-
kudu untuk kasus yang lebih ringan dari masalah
ini masih dipertanyakan. Sementara daya rusak
tokso sangat luar biasa bagi bumil; antara kegu-
guran atau dilahirkan. Kedua-duanya sangat
riskan. ]ika janin tidak mampu dilahirkan, ja-
nin berisiko keguguran atau mati dalam rahim.
Kalaulah berhasil dilahirkan pun risiko bayi ca-

cat sangat tinggi, katarak, jantung bocor, hernia,
lumpuh dan jantung tanpa sekat sering dijumpai.

Semoga kita dan keluarga kita dihindarkan dari
masalah ini. Semoga saja bagi saudara kita yang
mengalami kasus ini dipermudah urusannya, di-
kuatkan dan diberi pahala yang lebih banyak.

Adakah Resep lain
Konon ada beberapa ramuan yang bisa di-

gunakan untuk masalah ini semisal: manggis
atau sirsak, dan gabungan antara pegagan, daun
sambiloto, temulawak dan pulosari. Namun zual-

Iahu a'lam tentang kemujaraban ramuan ini. Terus
terang kami belum pernah mencoba herba dari
ramuan ini.

Perlukoh Tes Uji Diobet?

Assalamu'alaikum. Afwan, mengingat diabetes merupakan penyakit yang sudah me-
nyebar ke semua lapisan. Apakah diperlukan tes uji'untuk diabetes?

yang sudah mewabah. Menurut survei WHO, In-
donesia menempati urutan ke-4 dengan jumlah
penderita diabetes terbesar di dunia setelah In-
dia, Cina dan AS. Meski demikian, tidak ada jele-
knya cek diabetes, lebihlebih jika melihat hasil
survey ini.

JAWAB:

Wa'alaikumussalam. Mohon maaf, apakah
setiap orang perlu melakukan tes diabetes atau
tidak? Semua ini tergantung pada orangnya. Pilih
mana yang membuat nyaman hati.

Memang benar diabetes merupakan penyakit

vo, 57 | Muhanam rluH -nl;Ufxnd# 
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Ada beberapa hal yang perlu diketahui men-
genai cek darah ini. Paling tidak pengecekan ada
dua jenis. Cek gula darah dengan berpuasa (pua-
sa ala kedokteran) atau yang dikenal dengan Tes

Glukosa Plasma Puasa (FPG) dan tes setelah ma-
kan makanan pemicu gula darah atau yang dike-
nal dengan Toleransi Glukosa Oral (OGTT).

Test diabetes FGP (pengecekan kadar gula da-
rah setelah puasa semalaman) ada 3 krite.ria. fika
hasil pengecekannya 726 mgldL atau lebitu ini
menunjukkan diabetes positif. Anda positif men-
derita diabetes. Adapun jika hasilnya 100 mg/dl
hingga 125 mgldL berarti Anda mengalami pre-
diabetes. Pengobatan lebih ditekankan kepada

tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi dan
mengurangi berat badan sebanyak 5 hngga 7%

dari total berat badan sekarang. Adapun jika hasil
tes menunjukkan angka di bawah 100 mg/dl be-
rarti kadar gula darah Anda normal.

Adapun test OGTT, yakni tes dari jarak
2 jam setelah minum minuman manis. Jika
hasilnya 200 mg/dl atau lebitu berarti Anda
menderita diabetes. Jika hasilnya 1,40 mgldL
hingga 199 mg/dl berarti Anda mengalami
pre-diabetes, dar\ jika hasilnya di bawah 140

mg/dl berarti kadar gula darah Anda normal.
Wallahu a'lam.

i

Apo Penyebob Soriowon?

JAWAB:

Wa'alaikumussalam. Sariawan memang suatu
penyakit yang sering dijumpai, mudah hilang dan
pergi. Ada beberapa hal yang menyebabkan sari-
awan/ di antaranya:

1. Luka dalam mulut. Biasanya luka pada
permukaan (mukosa) mulut yang paling
sering adalah ulkus.

2. Jamur mulut. Paling banyak diderita bayi
yang biasa minum susu lewat dot. Namun
orang dewasa pun bisa terkena. Bibit Jamur

Assalamu'alaikum. Tim nukhb+ apakah penyebab sariawan? Karena saya menderita sari-
awan sudah cukup lama: Lebih dari 6 bulan. Terkadang sembuh tetapi tak lama lagi muncul.
Saya sudah berobat, namun hasilnya belum maksimal. Sekali lap yang urgin saya tanyakan apa
penyebab sariawan? 

r.

ini bisa tumbuh sebagai akibat jeleknya
riwayat kesehatan $igi dan mulut atau akibat
konsumsi antibiotik dalam jangka panjang.

3. Banyak pikiran atau konsumsi makanan yang
dapat melemahkan lambung dan makanan
yang menimbulkan gas.

4. Panas dalam, kurang minum, banyak aktivitas
perut atau bicara, namun tidak diimbangi
dengan minum. "Bukan banyaknya minum
yang jadi patokan, akan tetapi sering minum."

WaIIahu a'lam.

Rodong Empedu

Assalamu'alaikum. Saat ini saya sedang hamil 3 bulan. Sudah L bulan lebih saya terk-
ena radang empedu. Sekarang masih sering nyeri empedunya. Herbal apa yang bisa kami
minum? saya hamil3 bulan dan'mengalami muntah-m'ntah?un, 

Karawang +s2g1?trxxxxxx)

JAWAB:

Wa'alaikumussalam. Jika melihat pertanyaan
di atas, kemungkinan besar kelainan radang em-
pedu tidak ada, mengingat adanya kasus muntah-
muntah dan usia kehamilan baru 3 bulan.

]ika indikasi radang empedu ini dihasilkan
dari hasil lab, atau ultrasound, maka data ini
tidak perlu diragukan lagi. Berbeda jika hal ini

hasil dari perkiraan ibu sendiri.
Radang empedu pada ibu hamil biasanya mu-

lai muncul pada kehamilan usia 2 bulan. Dengan
nyeri yang luar biasa kurang lebih berkisar 30
menit. Nyeri hebat seperti tertusuk duri, tembus
dari perut ke bagian samping perut. Nyeri ini
biasanya terjadi pada larut malam setelah kon-
sumsi makanan pedas atau makan yang berlemak
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tinggi. Dalam tingkat yang lebih parah, rasa sakit
hebat, disertai dengan demarn tinggi berlangsung
4 sampai 6 jam. fika nyeri seperti ini, indikasi batu
empedu sangat tinggi.

Model nyeri semakin hebat, disertai nyeri
bahu kanan dan tulang belakang antara tulang
belikat. Bersendawa, mua-mual, muntah-muntah
dan perut kembung. Disertai keringat dengan
suhu badan panas dingin.

Untuk memastikan radang empedu selain
mengindikasi nyeri, ibu juga perlu memperha-
tikan mengenai riwayat kehamilan ibu. Apakah
riwayat kehamilan ibu dipicu dengan obat hor-
mon ataukah tidak? Jika ya, kemungkinan radang

bmpedu memang besar. Adapun jika riwayat ke-

hamilan ibu normal, tidak dipicu obat hormoo
penilaian radang empedu perlu diragukan'

langkah yang Terbaik

Untuk hasil pasti, sebaiknya periksakan ke
dokter saja. Lewat cek lab atau ultrasound' lnsya

Allahlebih tepat. Adapun untuk pengobatan, ibu
tunda dulu sampai melahirkan. Untuk saat ini
lakukan hal yang pisa meminimalkan peradan-
gan. Misalnya -buat sayur jagung beserta ram-
butnya. Kurangi makan berlemak dan pedas'
Fokuskan untuk penguatan daya tahan tubuh
dan perkembangan janin.

Assalamu'alaikum. Afwan, apakah tanda keracunan makanan pada anak? Karena anak

saya (4 tahun) sering keracunan makana,n. Sehabis makan sering pusing dan muntah-muntah

lebih dari 3 kali.

Kerocunon Mokonon

JAWAB:

Wa'alaikumussalam. Salah satu tanda kera-
cunem makanan adalah muntah-muntah selang
beberapa jam setelah konsumsi makanan (cepat
lambatnya reaksi tergantung kadar racun ma-
kanan) dengan perut terasa terlilit-lilit dan kolik.
Disertai p,tt"ittg au.t bibir sedikit pucat.

Untuk mengurangi risiko ini, sebaiknya anak
diminimalkan mengenal jenis makanan. Setelah

JAWAB:

Wa'alaikumussalam. Wallahu a'lam, keseringan
muntah pada waktu gosok gigi bisa disebabkan
adanya gangguan pada anak. Entah karena faktor
sensistifnya mulut dan tenggorokan, lemahnya
lambung dan pencernaan, sudah sering mengala-
mi muntah dan gumoh semenjak kecil, atau juga
karena ada kesalahan cara menggosok giginya
semisal terlalu dalam atau terlalu kencang' |enis
odol dan pasta juga bisa menjadi pemicunya.

Langkah yang pertama, perbaiki daya ta-

muntah, p6rut diurut ke bawalu ringan dan tidak
ditekan. Lakukanberulang kali dan perbaiki saraf
samping perut anak dengan pemijatan. Untuk
sementara hindari pencahar seperti madu atau
yang lainnya.

Pemakaian air kelapa jangan sering dilakukan.
Yang lebih dibutuhkan adalah penguatan organ
pencernaan mulai dari lambung dan jaringan otot
samping perut (dengan pijat).

Belojor Gosok Gigi, Kok Sering Muntoh?

Assalamu'alaikum. Mengapa anak saya umur 2 tahun yang sedang belaiar gosok gigi ser-

ing muntah? Odol baru saja menyentuh bibimya langsung muntah.
(Ani, Bekas i, +6285642xxxxxx)

han anak, saluran pencernaan dan lambungnya.
Kuatkan fisik dan daya tahan anak. Tambah ak-
tivitas dan eksplorasi anak. Ajari cara menggosok
gigi yang benar, kalau perlu ganti sikat gigi den-
gan bulu yang lebih lembut, atau ganti pasta gigi
dengan rasa yang lebih pas. Minum air hangat
saat bangun tidur. Menguatkan perut anak den-
gan pemijatan perut, terutama perut samping.
Hindari makanan yang masam dan kecut. Allqhu
a'lam.Q
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melalui surat.'alaur *, "!)'
lelgkap dengan n€

Rubrik ini dihadirkan

persalinan, serta

Diasuh Oleh : Ummu Wildan A.Md. Keb

Jawab:

Wa'alaikumussalam. Menggigil pasca persali-
nan sering dialami pada sebagian ibu nifas pada
2 minggu pertama. Hal ini bisa terjadi karena be-
berapa faktor, di antaranya karena proses involusi
atau proses kembalinya rahim ke bentuk semula
seperti saat belum hamil. Ini biasanya akan mules,
rahim mengeras dan pengeluaran darah nifas.
Terlebih jika saat menyusui, proses involusi akan
terasa sekali. Faktor yang lainnya adalah, apabila
terjadi bendungan ASI pada sebagian atau kedua
payudara. Payudara terasa tegang, nyeri, sakit
saat dihisap bayi dan ASI tidak lancar keluar. Hal
ini bisa teratasi dengan memberikan kompres
hangat dengan handuk atau kain pada payudara
yang mengalami bendungan ASL Lakukan beru-
lang kali pada setiap harinya. Selain itu susukan
payudara bergantian pada bayi sesering mung-

Panas Dingin Pasca
Persalinan

kin. Hal ini- untuk membantu kelancaran ASI
dan mengur'a5rgi risiko nyeri. Banyak minum air
puti[ banyak mdkan sayurarL buah dan lakukan
pemijatan lembut pada payudara tiap kali mandi.
Semakin sering menyusukan akan semakinbagus
untuk kelancaran ASI dan kelancaran peredaran
darah pada payudara serta rahim. Karena hal
ini dibantu oleh hormon oxitocin dan prolak-
tin untuk membantu pemulihan rahim ibu. Jika
menggigil tetap berulang, minum obat penurun
demam yang aman diminum oleh ibu menyusui.
Biasanya diberikan paracetamol 500 mg 3 kali
sehari, sehabis makan. fika dalam waktu lama
hal tersebut belum juga sembulr, maka ada bai-
knya jikaAnda memeriksakan diri ke rumah sakit
pada poli laktasi atau KIA. Demikian dan mudah-
mudahan bermanfaat.

Bayi Batuk Hingga Wajah
Merah Kebiruan

kami bagi para pembaca yang

yang ingin berkonsultasi, silakan layangkan

330 534666 atau via e-mail:

Assalamu'alaikum. Afwan, mau konsultasi keluhan setelah melahirkan. Begini, istri ana ser-
ing panas dingin setelah melahirkan anak pertama. Kenapa tedadi seperti itu dan bagaimana
solusinya? Dan kambuh panas dinginnya kira-kira seminggu sekali dan keluhan sakit pada pay-
udara yang sebelah kanan. Tindakan pengobatan dokter sudah dilakukan dan sampai sekarang
kurang leb'ih sebulary tetapi masih kambuh panas dinginnya.

(Abu Syaima', Bekasi, +6281398xxxxxx)

Assalamu'alaikum. Ummu , ana punya bayi umur 1,5 bulan terkena batuk sudah sepekan.
Batuknya berlendir dan ketika batuk, wajahnya berubah merah dan agak biru. Tapi kalau sudah
tidak batuk, berubah seperti biasa. Kebetulan ana juga lagi batuk dan kala minum ASI tidak
nafsu. Akhirnya lemas. Gejala apa kalau seperti itu dan langkah apa yang harus ana lakukan?
Syukran.

(Ummu Unais, Jateng, +62857 29xxxxxxl

Ed.J'ma'raddah
! Vot. SZ I Muharram 1434H :: November - Desember 20'12

I



Jawab:

Wa'alaikumussalam. Bayi berusia 1.,5 bulan
memang masih sangat rentan terhadap semua
kondisi di sekitar lingkungannya, terlebih dalam
urusan kesehatan. Kondisi ini akan semakin ber-
risiko jika salah satu anggota keluarga ada yang
saki! apalagi jika sang ibu yang sakit, meski
hanya flu. Dalam kondisi kesehatannya yang
menururL berbagai macam sakit dan gangguan
kesehatan akan mudah masuk. Jika Anda merasa-
kan adanya gejala kqrang enak badan atau tidak
fit, maka multivitamin diperlukan, terlebih Anda
menyusui bayi yang masih eksklusif. Jika saat ini
bayi Anda telah mengalami flu dan batuk, sampai
dia biru dan biasanya ini biru pada wajafu bibir
bahkan bisa sampai tungkai atau alat gerak, ini

menunjukkan bayi kekurangan oksigen dalam
paru lantaran adanya penumpukan lendir yang
mengakibatkan anak akan kesulitan bemapas
dan menjadi lemas, malas minum dan banyak ti-
dur. |ika hal ini dibiarkaru anak akan dehidrasi
karena kurangnya asupan yang masuk.

Hangatkan bayi di sinar matahari pagi anta-
ra jam 06.30 sampai 07.00 pagi, atau dapat me-
masang bola lampu di tempat tidur bayi, guna
membantu menghangatkan tubuhnya dan men-
gencerkan lendir akibat batuk. jika kondisi terus
berlanjut, perik'sakan anak ke dokter spesialis
anak untuk mendapatkan perawatan dan terapi
secara tepat) Usahakan bagaimanaPun caranya/
ASI tetap diberikan agar immunitas bayi tetap
terjaga dan memenuhi kebutuhannya.

I nfeks i V agtfid, Berba haya k ah?

Assalamuaalaikum. Bulan funi kemarin ana hamil di luar rahim. Masih 2 bulan tapi sudah
dikeluarkan dengan suntik. Kata dokter ada infeksi vagina. flka mau hamil lagi harus menuhggu
3 bulan. Dari inieksi tersebut ana tidak ada keluhan apa;tparApakah infeksi itu berbahaya?

Mengapa ana harus menunggu 3 bulan? Apakah dengan sekar malam infeksi tersebut bisa dis-

embuhkan?
(Ummu Anisa, Cikaran g + 5285 697 xxxxxxl

Jawab:

Wa'alaikumussalam. Hamil di luar kandun-
gan sering juga disebut sebagai KET (kehamilan
Ektopik Terganggu) yang jika seseorang men-
galaminya maka akan sangat terganggu aktivitas
maupun kesehatannya. Rasa nyeri dan kadang
juga menimbulkan perdarahan pada usia bebera-
pa bulan kehamilan. Terapinya adalah menge-
luarkan isi kehamilan dengan kuret atau dengan
suntikan dan obat-obatan minum dalam waktu
tertentu yang sesuai dengan anjuran dokter.

Pasien setelah mengalami keguguran atau
kehamilan di luar rahim yang masih menjalani
perawatan disarankan untuk menunggu minimal
3 bulan untuk dapat hamil lagi. Ini dikarenakan
kondisi rahim dan organ reproduksi dalam masih
membutuhkan penyembuhan dan nutrisi untuk
mempersiapkan kehamilan berikutnya yang di
harapkan tidak terjadi kasus berulang seperti se-

belumnya. Mengapabisa terulang? Hal ini karena

kondisi rahim dan saluran telur tempat menem-
pelnya buah kehamilan masih luka dan belum
sembuh.

Jadi, jika hamil lagi sebelum 3 bularu dikha-
watirkan akan kembali terjadi kehamilan di luar
rahim tersebut atau juga bisa terjadi keguguran
karena kondisi rahim belum kuat. Jika setelah 3
bulan (3 kali haid) maka secara medis rahim dan
alat reproduksi dalam sudah kuat untuk hamil
berikutnya. Dalam masa tenggang 3 bulan terse-

but hindari penggunaan obat-obatan kimia atau
alat kontrasepsi hormonal. Lebih baik memilih
dengan cara kalendar, pantang berkala atau
kondom. Ini untuk menjaga sterilnya rahim dari
hormon estrogen progesteron dari luar sebagai
alat kontrasepsi. Makan makanan bergizi, buah,
sayur dan vitamin akan membantu mempercepat &

pulihnya kesehatan ibu dan rahim. Hindari kerja
berat, kecapekan dan stres.

Berapa Kali Lagi Saya Boleh Caesar?
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Assalamu'alaikum. Ana ilu 2pttri.Putri pertama usia 8 tahun dun yurrg kedua usia 3 tahun
lebih. Semuanya lahir secara Caesar. Kata dokter, mulut rahim sempit sedangkan ana ingin hamil
lagi. Kemungkinan untuk melahirkan secara normal apakah bisa? Umpama Caesar lagi, sampai
berapa kali jumlahnya?

(Fulanah, Kedirl +6285549xx>rxxxl

Jawab:

Wa'alaikumussalam. Operasi Caesar hanya
bisa dilakukan jika kondisi pasien (ibu, bayi atau
keduanya) dari segi medis sudah terancam, 5e-

hingga tidak dapat dilakukan persalinan secara
normal. Apapun yang mendasari untuk dilaku-
kannya akan berdampak pada terbatasnya jum-
lah anak dan kehamilan, karena dinding rahim
sampai dindbg perut terkoyak dan tidak utuh
lagi, sehingga akan berisiko besar jika tidak di-
batasi jumlah kelahirannya. Maksimal batas se-
seorang untuk bisa hamil dan melahirkan secara
Caesar adalah 4 kali, bahkan ada juga dokter yang

menyarankan rnelahirkan hanya untuk 3 kali saja.

Seperti habrya Atlda karena kondisi mulut
rahim ydng sempit atau panggul sempi! maka
secara medis Anda dipandang tidak dapat mel-
akukan persalir,ran noimal. SJUaU hnatomi atau
sususan anggo.& tubuh Anda tidak proporsionaf
sehingga antara lebar dan luas dalam panggul
lebih sempit daripada bahu janin, sehingga janin
hanya bisa dilahirkan secara Caesar. Untuk lebih
jelasnya mengenai masalah operasi Caesar ini,
silakan simak kembali edisi terdahulu mengenai
bahasan bperasi Caesar dan dampak yang timbul
dari pembedahan tersebut di majalah kita ini.

Bolehkah Konsumsi Habhtussau da'
Ketika Hamil?

lawab: 
,

Wa'alaikumussalam. Selamat atas kehami-
lan Anda. Semoga lancar dan selalu sehat dalam
lindungan Allah. Seperti yang diketahui bersama,
bahwa kehamilan sangat membutuhkah banyak
sekali peningkatan multivitamin dan asupan nu-
trisi lain yang harus dipenuhi demi mendapatkan
kesehatan dan keselamatan selama kehamilan
hingga persalinan supaya tidak terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan.

Mengonsumsi habbatussauda', setelah diteliti
akan menimbulkan kontraksi pada rahim jika
terlalu sering meminumnya dan dalam jangka
waktu lama. Saya sarankan untuk menggantinya
dengan buah segar atau sayur dan madu saja un-
tuk suplemen tiap hari. Kalsium, zink, zat besi,
dan vitamin-vitamin lain sangat diperlukan bagi
ibu hamil. Dan itu sering kali harus didapat tu-

buh dari luar melalui makan ataupun suplemen
makanan. Kurma dan sari kurma bisa sebagai al-
ternatif pengganti untuk memenuhi kebutuhan
ibu hamil.

Dalam hal nutrisi, wanita hamil membutuhkan
hampir 2 kali lipat kebutuhan vitamin dibanding-
kan saat dia belum hamil. Keadaan ini meningkat
lagi saat masa nifas dan menyusui, di mana saat
menyusui, selain memenuhi kebutuhan ibunya
juga untuk memenuhi kebutuhan kualitas ASI
demi kesehatan sang bayi.

Untuk mendapatkan nutrisi yang bagus tidak
harus mahal, tapi bisa didapat dari semua say-
uran yang ada di sekitar kita: bayam, sawi, kang-
kung, wortel, buncis, kol, dan lain:lain. Juga buah
semisal: pisang, pepay4 jeruk, apel, dan yang
lainnya. Nah Ibu, semoga bermanfaat dan ke-
hamilannya lancar. E

Assalamu'alaikum. Ana sedang hamil 4 bulan, usia ana sekarang 35 tahun. Sebelum hamil ana
rutin minum habbatussauda'sebagai suplemen walaupun alhamdulillah ana tidak ada keluhan
sakit. Bolehkan selama hamil ini ana lanjutkan minum habbatussauda'nya atau dihentikan dulu?
Syukran.

(Fulanah, Bumi Allah, +628554xxxxxxx)
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h Beta sagita, S.T.P.

Kita memerlukan tiga ienis zat setiap hayi; zat tendga,
pembangun, dan pengatur. Zat tenaga dan pembangun
dapat dicukupi dari makandn pokok dan lauk'pauk, Zdt
pengatur (vitdmin dan mineral) dapat dicukupi iika kita-mengonsumsi 

banyak soyur, buah, dan susu.'

etapi, masyarakat dengan'
ekonomi terbatas kurang
mampu membeli banyak

sayur, buah, apalagi susu. Un-
fuk itu, penulis berusaha menu-
liskan beberapa bahan pangan
yang memiliki vitamin dan
mineral yang sekiranya mampu
mencukupi kebutuhan sehari-
hari kita. Karena tulisan ini
diperuntukkan bagi kalangan
ekonomi terbatas, penulis akan
berusaha menampilkan bah-
an-bahan pangan murah tapi
berkualitas.

Zat pengatttr (vitamin dan
mineral) adalah zat yang bekerja
bersama-sama zat pembangun
membentuk enzim. Enzim digu-
nakan di dalarn sistem pencer-
naan kita. Kekurangan produksi
enzim menyebabkan penyera-
pan zat tenaga dan pembangun
dari makanan tidak maksimal.

Makanan Pokok Kaya Vitamin
dan Mineral

Makanan pokok yang ban-
yak mengandung vitamin dan
mineral adalah beras jagung,

beras merah dan beras pecah
kulit (misalnya dari padi fiIn-,
buk). Ketiga jenis beras ini ma-
sih mengandung bekatul (kulit
ari biji padi-padian) yang kaya
mineral dan vitamin. Bekatul
pada beras biasa umumnya hi-
lang selama proses penyosohan
(pembersihan).

Sekadar contoh, zat fos-
for pada beras jagung adalah

3ttnglrco gram, beras merah
adalah z57mglrco gram/ da4
beras pecah kulit zgomgltoo
gram. Bandingkan dengan beras
Rojolele yang hanya 8rmg/roo
gram sert6 beras giling biasa
yang hanyi 4omglrco gram.
Zat besi pada beras jagu.g
adalah 3,7mglrco gram, beras
merah adalah 4,zrr'glroo gram/
dan beras pecah kulit zmglroo
gram. Bandingkan dengan beras
Rojolele yang hanya 18 mgltoo
gram serta beras giling biasa
yang hanya rmglroo gram. Wa-
laupun perlu diakui juga kalau
kadar kalsium beras Rojolele
melebihi jenis beras-beras yang
lain.

Lalu bagaimana jika di dae-

rahnya tidak ada ketiga jenis
bera.s ini atau memang keluar-
ganya tidak biasa memakan je-
nis-jdnis beras semacam ini.
Tidak perlu khawatir. Makan
saja beras putih biasa. Kita akan
memaksimalkan gizi pada lauk-
pauk" sayur, dan buah.

. Perlu diingaf memakan padi-
padian (sekalipun beras putih)
merupakan menu yang sangat
disarankan (jika tidak dikatakan
harus) bagi orang yang terbatas
ekonominya. Mengapa? Karena
padi-padian mengandung vita-
min Br yang sangat diperlukan
oleh sistem saraf tubuh.

Beras jagung mengandung
vitamin Br sebanyak o,tTmgl
loogram, beras pecah kulit men-
gat dnr,g oSzmglroo grain, bah-
kan beras merah mengandung
oS4mgltoo gram. Itu berarti
masih lebih tinggi daripada ubi,
singkong bahkan beras giling
biasa.

Siasat Sehat dengan Vitamin
Hemat

Terkadang karena himpitan
ekonomi, manusia melakukan
penghematan yang justru meru-
gikan kesehatannya. Padahal,
manusia memerlukan kesehatan
yang cukup untuk melakukan
aktivitasnya. Akibatnya, orang
yang kesehatannya lemah tidak
dapat menghasilkan uang den-
gan baik, bahkan justru menge-
luarkan uang yang mahal untuk
biaya berobat.

Salah satu penghematan
yang tidak disarankarl meng-
ganti nasi dengan singkong atau
ubi. Bahkan ada yang berkata,
"Kalau nasi harus dimakan den-
gan lauk. Adapun singkong dan
ubi tidak perlu." Ini merupakan
pengakuan yang jujur akan ren-
dahnya konsumsi protein ke-
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luarga tersebut. Padahal protein
adalah satu-satunya zat pern-
bangun yang sangat diperlukan
oleh tubuh. Kekurangan protein
akan menurunkan produktivi-
tas kerja, melemahkan kekeba-
lan tubuh terhadap penyakit,
serta mengganggu kesehatan.

Memakan singkong atau ubi
boleh, bahkan bermanfaat untuk
tubuh. Tetapi jika ekgnominya
lebih baik, penulis tetap me-
nyarankan makan padi-padian
setiap hari walaupun tidak tiga
kali sehari.

Adapun lauk yang disarank-
an untuk me,pgmarii nasi adalah
tempe. Tempe adalah satu-satu-
nya sumber protein nabati yang
mengandung vitamin Brz. Ak-
tivitas vitamin Brz meningkat
sampai 33 kali lipat selama fer-
mentasi pembuatan tempe. Vi-
tamin Bz juga naik 8 sampai 47
kali lipat. Berbagai jenis vitamin
B lain juga mengalami kenaikan.

Sumber protein lain juga dis-
arankan. Tetapi untuk kalangan
ekonomi terbatas, hendaknya
selain memakan sumber protein
lainnya, dia juga memakan tem-
pe sekitar 1oo-2oo gram per hari
untuk memenuhi kebutuhan vi-
tamin dan mineral.

Lauk lain yang disarankan
adalah teri dan rebon (udang
kecil). Kedua makanan ini men-
gandung banyak kalsium. Keti-
dakberdayaan membeli susu,
bisa terobati dengan kedua
makanan ini. Teri kering men-
gandung kalsium tzoornglroo
gram, teri kering sekali (tawar)
z38tmglrco gram, teri nasi ker-
i^g rooomg/roo gram, rebon
kering z3o6mglrco gram, teri
segar 5oomglroo gram, dan re-
bon segar 757grlrco gram. Ka-
dar kalsium ini hampir sama
dengan susu bubuk yang men-
gandung kalsium 9o4mglrco
gram. 'Tentunya kualitas kalsi-

i um susu lebih baik. 
I

, Untuk vitamin I(, mayoritas :

, kebutuhan tubuh didapat dari :

, bakteri usus. Adapun kebutu- :

: han vitamin A, D, dan E bisa ,

: disiasati dengan cara yang cu' ,

' kup mudah. Ketiga vitamin ini :

, larut dalam lemak. Konsumsi ,

, lemak yang rendah akan men- i

' gakibatkan kekurangan vita- i

: min-vitamin ini. Meminum satu i

, sendok makan minyak goreng ,

: insya Allah sangat membantu i

: untuk memenuhi tiga vitamini:
: ini. Kadar pro vitamin A dan i

i D di dalam minyak goreng cu- ,

. kup tinggi. Hendaklah memilih i

, minyak goreng yang berwarna ,

, kuning tua karena menandakan ;

i tingginya kadar pro vitamin A i

, di dalamnya. 
i

I Adapun kadar vitamin ,E

, dalam minyak goreng bg* 
,

, variasi. Hanya saja penulis ,

, mendapatkan bahwa merek ter- ,

tentu yang dijernihkan dengan
, lebih baik justru mengandung ,

, vitamin E hanya ro% tiap sen-
, dok makan dari kebutr.rhan hari-

an kita. Adapun merek lain yang
: lebih pekat warnanya mengand- ,

i ung 8o%. Untuk itu kita harus ,

,'lebih cermat melihat label kema-
, san saat berbelanja. Sekalipun

, perlu diakui bahwa terdapat
, perbedaan pendapat yang tajam
, dalam kadar kebutuhan vitamin
, E dalam sehari.

Adapun vitamin C, dapat
diperoleh dari buah dan sayur.
Tidak harus setiap hari tersedia
sayur atau buah. Tetapi untuk
memenuhi kebutuhan vitamin
C, setiap hari minimal ada satu
dari.dua jenis makanan ini den-
gan jumlah cukup.

Buah-buahan yang ban-
yak mengandung vitamin

. C di antaranya jambu biji
(87mglrco gram), jambu mony-

: et (rg7mglroo gram), mangga
, muda (65rnglrco gram), pepaya

han Vitamin & Mingal <r

(TSgramltoo gram), dan sukun
baik sukun muda (5t,8mglrco
gram) maupun tua (58m9/roo
gram)" Dari data ini, dapat kita
ketahui bahwa buah-buah ini
memiliki kadar vitamin C di
atas.jeruk. Jeruk manis hanya

4gmglrco gram sedangkan jeruk
Bali rymgtoo gram. Memakan
roo sampai 2oo gram buah-bua-
han ini setiap hari sudah mencu-
kirpi kebutuhan sehari-hari. Ju-
.lah gram yang dihitung adalah
yang masuk ke tubuh.

Sumber vitamin C dari say-
uran yang cukup murah adalah
daun singkong (z75mglrco
gram), kol (5omg/roo gram),
sawi (rozmg/roo gram), dan to-
mat masak (4omg/roo gram).

Jika masih memiliki pekaran-
gan, kita dapat menanam sayur
dan buah semisal singkong.

'Dengan itu daun singkong bisa
diambil setiap hari dari peka-
rangan.

Menu sehat dan hemat con-
tohnya, kita bisa makan pagi
dengan sepiring nasi goreng
rebon dan lalap tomat. Makan
siang dengan sepiring nasi, se-

potong besar tempe semur atau
kari, dan sepotongbesax pepaya.
Makan malam bisa disamakan
dengan makan siang. Insya AIIah
cukup untuk kebutuhan gizi se-
hari.

Semoga bermanfaat. WaIIahu
n'Ism.J

Rujukan:
- gizi.depkes.go.id/download/

AKG2004.pdf

- suyatno.blog.undip.ac.id
I 2070 I 04 IDKBM-Indonesia. pdf

- id.wikipedia.org/wikiflempe
- id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_k
- id.wikipedia.org/wikifliamin
- dan berbagai suinber lainnya
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tffiK'ini'rami hadirkan sebagai sumoangsih'ffiiffiuaiffiFil'simenbhadapi problem

ingin berkonsultasi, sila kan layangkan uraian problem anda ke meja redaksi
sms ke 081330532666 atau email majalah.almawaddah@gmail.com

nama atau kirnyqh dan kota anda. surbt konsultasi yang dimuat

Psiffitffii%ltitr
Diasuh Oleh : Abu Yasir, S.Psi

ffi

Anak adalah amanoh Allah. Hatinyd bagai kertds putih yattg masih bersih dari segdla
warna. Ia siap diwarnai apa saia, tergantung keinginan orang tua atau pendidiknya. Jika
dibiasakdn dan dibina untuk meniadi baik, ia akan menjqdi baik. Kedud orang tua, para

guru dan pendidiknya pun akan menuai kebahagiaan dunio dan akhirdt.

a aa oa ao ao aaa oo oaa aoaaa aao a oo a oa

anak dengan bebas menggunakan intemet tanpa
pengawasan. Masih banyak juga orang tua yang
mempersilakan waktu si anak dihabiskan berjam-
jam di depan komputer untuk nge-game dan an-
eka permainan elektronik lainnya.

Padahal kalau kita amati dunia pertelevisian
kini telah mengalami disorientasi dalam mendi-
dik penontonnya. Tayangan sinetron misalnya,
kini didominasi oleh kisah-kisah percintaan de-
wasa, banyolan dengan kata-kata seronok, intrik
rumah tangga keluarga elit, tayangan kriminal,
sinema laga dan sejenisnya. Begitu juga dengan
iklan komersialnya yang sarat dengan unsur vul-
garisme dan pomografi yang sama sekali tidak
cocok dilihat. Begitu halnya dengan video game/
game online yang sebagian besar menawarkan

Dampak Media Elektronik

Terhadap Pembentukan K4rakter
,,AGRESIF'PADA 

ANAK

ebaliknya, bila dibiasakan dengan
keburukan dan diabaikan pembinaannya
laksana binatang ternak, maka buruk pula

jadinya. Orang tua dan para pendidik pun akan
menanggung dosanya.

lnilah Kenyataan Kita '

Ironis. Banyak orang tua yang masih lalai ter-
hadap pendidikan anak-anak kita. Kenapa???

Tidak jarang kita temui keluarga yang masih
menjadikan tayangan TV sebagai teman anak
saat orang tua sibuk melakukan aktivitas rumah
tangga lainnya. Si anak dengan bebas melihat
semua tayangan suguhan TV tanpa sensor! Tidak
sedikit juga orang tua yang masih membiarkan
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Terhadap Pembentukln...

konten kekerasan dan terkadang ada pula unsur
pomografinya.

Tentu semuanya tidak layak dikonsumsi, apa-
lagi anak-anak. Jika anak-anak dibiarkan rutin
melihat tayangan dan permainan dengan konten
kekerasan seperti itu, tentu akan berdampak jelek
bagi mereka. Bila dalam sehari anak disuguhi roo
adegan kekerasan, berapa yang akan diterima
dalam seminggu, sebulan, atau setahun? Mung-
kinkah akhimya si anak merasa, memang "tidak
apa-apa" memukul dan menganiaya orang lain?

fadi, masih patutkah kita membiarkan anak-anak
mengadopsi sikap, perilaku dari tayangan yang
tidak mendidik seperti itu???

Tentu sulit bagi orang tua yang anaknya sudah
terbiasa, bahkan hampir kecanduan. Tapi, kalau
tidak dari sel€rang mengantisipasi dampak bu-
ruk yang diakibatkan, kapan lagi?

Peran Penting Pendidik dan 0rang Tua

Tentu harapan semua orang tua mempunyai
anak shalih dan shalihah, dan itu tentu tidak bisa
lepas dari peran pendidiknya, dan pendidikan
apa yang sudah kita tanamkan untuk anak-anak
kita. Pendidikan anak sejak kecil itu penting.
Banyak ucapan atau pendapat para ulama yang
mengisyaratkan pentingnya menuntut ilmu pada
waktu kecil. Jadi, kalau dari kecil kita sudah salah
dalam memberikan ilmu kepada si anak, tentu fa-
tal akibatnya, karena begitu kuatnya dampak dari
apa yang selalu dia lihat, dia dengar, dia pelajari
saat mereka masih kanak-kanak.

Secara umum ada tiga lingkungan yang san-
gat mempengaruhi kualitas mental dan spiritual
anak; lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial
budaya yang berhubungan dengan nilai-nilai ser-
ta norma yang berlaku di masyarakat, termasuk
di dalamnya pengaruh media elektronik (kom-
puter, televisi), buku dan media massa lainnya.
Ketiga lingkungan itu saling menopang dalam
mempengamhi perkembangan dan pembentu-
kan karakter anak. Dan sebenamya, lingkungan
kedua dan ketiga dapat dikontrol pengaruh-
nya jika lingkungan pertama, yakni orang tua,
mampu memaksimalkan perhatiannya terhadap
kepengasuhan dan pendidikan anak. Kita sangat
paham bahwa anak bukanlah miniatur orang de-
wasa, tapi anak adalah makhluk aktif yang tengah
menjelajah mencari dunianya. Masa kanak-kanak
sangat rentan karena anak belum mampu ber-
pikir secara matang dan cenderung labil dalam

emosi serta tingkah lakunya. Apa yang dilihat-
nya akan segera diserap dan dipraktikkan untuk
menjawab rasa ingin tahunnya, sebagai bentuk
imitasi. Oleh karena itu anak membutuhkan pe-
mandu agar ia tidak salah dalam memilih jalan
hidupnya. Pemandu itu adalah orang tua.

Kita dapat bayangkan, proses intemalisasi
adegan dan nilai-nilai kekerasan yang berlang-
sung bertahun-tahun akan dapat membentuk
sikap, perilaku dan karakter anak-anak di masa
mendatang. Bangsa Indonesia yang dulunya
dikenal sebagai bangsa peramatr, akan berubah
menjadi bangsa pemarah. Setiap persoalan dan
perbedaan akair diselesaikan dengan kekerasary
sebagaimana mereka lihat bertahun-tahun di
video game atau sinema laga. Indikasi kekerasan
dalam masyarakat, seperti tawuran misalnya,
sudah menggejala di mana-mana. Bukan tidak
mungkin fenomena tawuran di kalangan remaja,
adalah sebagian andil dari internalisasi nilai-nilai
kekerasan yang menjadi konten permainan yang
mereka gemari dan tayangan yang dilihat setiap
harinya. .:

Tahukah Kita?

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa
game online/offline dan tayangan dari media ele-
ktronik lainnya dapat merusak sistem saraf otak
anak sehingga dapat menurunkan kecerdasan,
konsentrasi, memicu perilaku agresif, autis dan
penyakit lainnya, seperti: kerusakan mata, obe-
sitas, gangguan pertumbuhan dan kerusakan so-
si4l. Rasanya miris saat kita dengar berita-berita
mengenai kebobrokan moral anak di sekitar kita.
Seperti anak usia SD membunuh temannya di Ci-
racas gara-gara label geng, anak SD tega mernba-
cok temannya di Depok, anak usia g,to,rr tahun
mencabuli anak usia 6 dan 4 tahun di Padang.
Baru-baru ini beberapa anak merampok karena
butuh uang untuk game online. Kasus-kasus di
atas membuat hati kita sangat miris. Mengapa?
Karena kerusakan moral anak dan remaja adalah
indikasi dari kehancuran bangsa. Dan di situ ada
andil kita sebagai orang tua yang tidak sedikit,
tetapi cukup besar dengan kerusakan generasi
ini!!

Memang, media bukanlah menjadi penga-
ruh tunggal terhadap lahirnya sebuah sikap dan
perilaku. Demikian pula game atau TV, sulit un-
tuk serta meita mengaitkannya dengan beberapa
perilaku negatif. Sebab, sikap dan perilaku se-
jatinya adalah hasil akumulasi dari banyak faktor.
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Dampak Media Elektronik

Namun sangat dimungkinkan garne dan tayan-
gan TV adalah salah satu faktor yang bersama-sa-
ma dengan faktor lainnya menjadi stimulasi dari
sebuah perilaku. Dari cara pandang inilah dapat
dimengerti kenapa beberapa peristiwa kekerasan
dapat dikaitkan dengan pengaruh game dan tay-
angan TV yang sarat dengan unsur kekerasan.

Beberapa penelitian telah membuktikary baik
dari sudut pandang psikologi maupun neurologi,
bahwa konten ekstrem video game dan tayangan
TV yang berupa kekerasan atau sadisme menjadi
pemicu dari sikap dan perilaku agresif. Sikap
agresif tersebut berupa karakter pemarah, pen-
dendam dan mudah menggunakan pelampiasan
dengan kekerasan. Selain konten kekerasan, un-
sur pomografi dalam game dan tayangan TV juga
mengemukg.. Unsur pornografi bisa tampil secara
vulgar ataupun tersamar, dan hal ini tentu tidak
dapat dipungkiri dapat memicu terjadinya hal-
hal negatif yang tidak diinginkan, seperti: seks
bebas, penyimpangan seksual, hingga kehamilan
di usia dini. Na'udzubillahi min dzalik.

Tayangan TV, video game telah mengubah
cara berpikir anak. Anak-anak yang terlalu ban-
yak menonton TV dan menghabiskan waktunya
sebagai "gamer" biasanya akan fumbuh menjadi
sosok yang sulit berkonsentrasi dan kurang per-
hatian pada lingkungan sekitar. Anak-anak lebih
bersifat pasif, sering kali mereka hanyut dalam
dramatisasi terhadap tayangan yang dia lihat dan
dia mainkan. Berdasarkan riset seorang Profesor
dari Nihon University, Tokyo Jepang, diketahui
bahwa orang-orang yang menghabiskan waktu
lama untuk bermain game menunjukkan aktivi-
tas yang kurang dalam wilayah prefrontal otak
mereka yang mengatur emosi dan kreativitas
dibandingkan dengan teman-temannya yang ti-
dak bermain game dalam waktu yang lama.

Dampak lain dari bermain game dan menon'
ton TV bagi anak-anak adalah kehilangan kon-
sentrasi, ketidakmampuan mengendalikan emosi
dan masalah dalam bergaul dengan orang lairy
juga bisa menimbulkan.ketagihan dan ketergan-
tungan serta pola hidup konsumtif di kalangan
anak-anak.

Anak-anak merupakan target pengiklan yang
utama sehingga mendorong mereka menjadi
konsumtif. Anak-anak akan merasa pantas untuk
menuntut apa saja yang ia inginkan dari orang
tuanya. Kalau orang tua tidak mampu memenuhi
tuntutannya, mereka akan berbuat hina lagi den-
gan mencuri. Ini sudah jelas dan tidak bisa di-

'pungkiri, kalau pola konsumtif anak merupakan' dampak dari apa yang dia lihat dan akhirnya dia
adopsi. fangan salahkan anak kita, saat mereka
suka berteriak, gemar melempar apa saja saat ke-
inginannya tidak dipenuhi, berebut mainan sam-
pai tega menendang lawannya. Begitu juga den-
gan putri kita saat kalang-kabut minta dibelikan
lipstik, sepatu hak tinggi, rok mini, ogah memakai
jilbab. Bagaimana tidak mungkin mereka berani
membentak dengan $uara keras kepada bapak
ibunya kalau merrrang kita orang tua masih men-
gizinkan mereka belajar "pelajaran" agresif dan
konsumtif serta sarat unsur vulgarisme?! Mereka
tidak salah,.$arena mencontoh apa yang dia lihat
dan saksikan setiap harinya.

fika secara preventif perilaku agresif anak-
anak ingin dihindari, maka kewaspadaan terha-
dap dampak,video game dan tayangan TV harus
dibangun sejak awal. Kalau kita masih mengiz-
inkan anak-anak mengonsumsinya, terapkan
kontrol dan pengawasan yang ketat.

Kalau kita sudah berhasil menjadi role model
yang baik-Antuk anak-anak dengan menerapkan
dan menanamkan akhlak-akhlak terpuji di ling-
kungan rumah tangga kit4 maka jangan kacau-
kan juga dengan perilaku-perilaku tercela dari
tayangan dan permainan yang masih kita perke-
nankan dikonsumsi si anak. E
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lhamdulitlah. Pada kesempatan ini Allah ma-
sih memberikan kita semua taufiq-Nya se-

hingga kita masih diberi kesempatan untuk
berjumpa di majalah kita tercinta, al-Mawaddah.

Pada edisi yang lalu telah kita bahas beberapa
strategi yang bisa diterapkan ketika kita hendak
meluncurkan produk baru. Sekilas kita review,
ada empat pilihan strategi yang bisa kita lakukary
yaitu: strategi peluncuian cepat, peluncuran lam-
bat, strategi penetrasi cepat dan penetrasi lambat.
Hasil dari penerapan strategi-strategi tersebut
adalah produk dikenal pasar, kemudian muncul
ketertarikan dan akhirnya adanya kepercayaan
pasar terhadap produk kita. Dengan mulai adan-
ya kepercayaah pasar atas produk, secara otoma-
tis kenaikan permintaan akan terjadi.

Kondisi Pasar Saat Tahap Pertumbuhan

Produk
Tahapan produk selanjutnya adalah tahap per-

tumbuhan (growth). Di tahapan ini, produk kita
sudah mengalami kenaikan permintaan pasar
yang cukup pesat. Sedangkan kondisi Pasar/ su-

dah mulai bermunculan pesaing di produk yang
sama karena melihat adanya peluang Pasar yang
cukup potensial. Pesaing masuk dengan karakter
produk sama, tetapi dengan ciri khas atau fitur
yang berbeda. Fitur-fitur yang berbeda dari pesa-

ing dapatberupa kualitas produk, pengembangan
fungsi produk, kemasan atau hal yang terkait den-
gan produk

Sedangkan pengaruh meningkatnya permin-
taan pasar terhadap produk itu sendiri adalah
terjadi persaingan harga yang ketat. Bahkan harga
produk bisa turun seiring dengan adanya pesaing
yang masuk pasar. fenurunan harga bisa dras-
tis terjadi pada produk yang sensitif terhadap
perkembangart .zarr.at:., seperti barang-barang
elektronik. Ketika ada sebuah produk dengan
teknologi terbdru, harga produk mahal. Namun
ketika ada pesaing-pesaing yang mulai meniru
teknologi itu, harga akan mulai turun.

Strategi Jitu
Berpijak pada beberapa kondisi tersebut di

atas, apa kira-kira strategi yang bisa dilakukan?
Mari kita siryak bersama. )

1. Prornosi 3.
Di tahap awal pengenalan produk, tujuan pro-

mosi adalah untuk mertgenalkan produk di pasar,

menumbuhkan kesadaran Pasar atas keberadaan
produk, sehingga membutuhkan biaya yang cu-
kup besar. Sedangkan di tahap pertumbuhan ini
promosi tidak lagi fokus pada pengenalan produk
(kecuali hendak menyasar target pasar baru), teta-
pi fokus pada memahamkan pasar akan penting-

STRATEGI BISNIS
MASA PERTUMBUHAN

(GROWTH

l$l 
"l-mauraddah
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<4 Strategi Bisnis Masa Pertumb

Apabi la ti d o k me m u ng ki n ko n me nco ri
segmen pasar baru, moko diperlukon

perluoson cakupon distribusi dan mencoba
cela h-cela h poso r yo ng me mu ng ki nko n

u ntuk me ni ng katka n penj ualo n.

nya produk bagi pasar. Sehingga akan tercipta
brand recall oleh pasar. Apa itu brand recall?
Brand recall adalah pasar/konsumen akan ter-
ingat dengan sendirinya dengan sebuah merek
produk ketika menginginkan. Misalnya, ketika
konsumen hendak membeli rnotor, merek yang
paling ia ingal adalah Honda. Hal ini menunjukl
kan bahwa.Idonda telah berhasil menancapkan
mereknya pada konsumen.

2, Produk
Tujuan utama tahap pertumbuhan produk

adalah mempertahankan, bah(an meningkat-
kan pertumbuhan permintaan pasar atas produk
kita. Salah satu cara mempertahankan agar posi-
tif adalah juga dengan "memodifikasi" produk
kita. Di antara strategi "memodifikasi" produk
adalah:

a. Meningkatkan kualitas produk. Ini akan
meningkatkan kepercayaan pasar akan
produk kita.

b. Menambah fitur-fitur baru pada produk.
Penambahan ini mengantisipasi hilangnya
konsumen karena beralih pada produk lain
yang menawarkan fitur baru dan berbeda.

c. Memberikan pelayanan lebih kepada
konsumen. . Pelayanan sangat penting
ditingkatkan ketika mulai bermunculan
pesaing. Perbedaan fitur produk tidak
selamanya menjadi alasan utama konsumen
untuk mendapatkan kepuasan. Akan tetapi,
kepuasan bisa juga didapat dari pelayanan
prima. Tidak hanya kepuasan yang didapat,

. lebih dari itu, konsurnen bisa menjadi seorang
yang merekomendasikan produk kita kepada
orang lain.

d. Memberikan garansi atau jaminan produk.
Pemberian garansi menunjukkan akan
bagusnya kualitas.

3" Distribusi
Persaingan yang semakin ketat mengharus-

h) "w

kan kita untuk mencari peluang pasar baru yang
bisa dimasuki. Artinya, harus dipikirkan mencari
segmen pasar atau mencari target pasar baru.
Dengan adanya segmen pasar atau target pasar
yang baru, terbuka'kembali peluang produk
akan mengalami pertumbuhan dan akhirnya me-
ningkatkan pemasukan. Misalnya mulai menyas-
ar pasar/konsumen yang berbeda dalam umur,
kondisi geogiafis, statgs ekonomi sosial, dll.

Apabila tidak ryremungkinkan mencari seg-
men pasar baru, Ynaka diperlukan perluasan cak-
upan distribusi dan mencoba celah-celah pasar
yang memungkinkan untuk meningkatkan pen-
jualan. 't

4, Harga
Berlaku hukum ekonomi di pasar, ketika se-

buah produk sbmakin melimpah di pasar, har-
ga pun akan semakin turun. Begitu sebaliknya.
Ketika barang semakin langka maka harga ba-
rang akan-.semakin meningkat. Karenanya, ke-
tika terjadipersaingan ketat, sangat perlu untuk
"memaink-A-ii++harga produk kita. Bagaimana
kita bisa "memainkan" harga produk kita? Ada
beberapa cara, di antaranya dengan penerapan
harga diskon yang bersyaraf penerapan harga
p-sikologis, seperti Rp. 9.gggr, atau menurunk-
an harga produk kita apabila dengan turunnya
harga tidak mempengaruhi positioning produk.
Artinya, ketika produk kita mulai muncul den-
gan harga yang mahal, eksklusif untuk segmen
pasar menengah ke atas. jangan sampai penu-
runan harga secara ekstrem, yang pada akhirnya
ada penyesalan atau anggapan dari konsumery
bahwa, ternyata produk tersebut produk murah
dan murahan.

Demikian beberapa strategi yang bisa diter-
apkan ketika produk kita mulai tumbuh berkem-
bang.Insya Allahkita akan membahas strategi ke-
tika produk mengalami masa kedewasaan pada
edisi depan. Semoga bermanfaat.

ISTILAH:
Yang dimaksud pasar di artikel tersebut

adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi,
prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur.
Di mana usaha menjual barang, jasa'dan tenaga
kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.
(Sumber: Wikipedia) tr
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iapa yangtak kenaldengan makanan
yang satu ini. Di samping ia menjadi
salah satu makanan favorit, ternyata

makanan ini juga memiliki banyak variasi

penyajian (terutama sambalnya). Nah, dapur

kita kali ini ingin mengajak pembaca sekalian

mencoba membuat sate kambing spesial.

Bagaimana? Selamat mencoba! 
"-*""

Bahan Sambal:

a 3 butir bawang merah (potong kotak-

kotak kecil).

. 1-5 biji cabe rawit (iris tiPis).

o U2bunr tomat (potong kotak).

o Kecap, garam, gula,(penyedap bila suka).

o Campur semua jadi satu, aduk hingga
jadi sambal kecap.

Bahan:

1 kg daging kambing (potong dadu).

150 Gram margarine (dilelehkan).

Kecap,secukupnya.

Madu secukupnya.

Tusuk satb.

.i
,l

o
O

o
a
o

Sate Karnbing

Cara Membuat Sate:

Tusuk daging 5 atau 6 biji dengan tusuk
sate, olesi dengan margarine yang sudah

dilelehkan.

Campur dengan kecap. Gulingkan sate

ke dalam margarine yang telah dicampur ,.t,

kecap.

Panggang sate hingga setengah matang.

Lumuri sate setengah matang dengan

madu, panggang hingga matang.

Angkat dan sajikan dengan sambal kecap.

I 
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Kalender Hflriyah
Tahun 143,4H

Keistimewaan Dan Kelebihan
dari Kalender ini:

Disediokon ruonq utttuk soblott Logo
atau Nania Yayasan, Toko, Pronto produk,

Sekolah, Masjid, dan lainloin

Dilengkapi dengan tanda pada hari-hari untuk

Senin Kontis, Ayyantul Bidh,9 l0 Muharrarn, 6 Hari
ltulan Syawol, I -9 Dzulhijjoh, Hari Arafoh, dan tanda

poda hari soat matohari tepat di otas Ko'bah

Tema Materi Kajian

Profil Ma'had (Pendidikan, Dakwah Dan Sosial)
Dakwah Kami (Motto Ma'had)

Fiqih Sholat

Fiqih Zakat
Fiqih Puasa

Tazkiyatun Nufus

Sifat Fisik

2 bulanan 6 lembar
FULL COLOR

46 CM X 64 CM, Plat Seng

Kertas ART PAPER 120 Gram

Kalender Dinding

PESAN SEGERA HUBUNGI:

081 332 756071

081 330 519666
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081 332 774161
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Baitul Maal al-Furqon (BMF) adalah sebuah lembaga vang
menerima dan menyalurkanTakat, infaq, shadaqah dan wakaf secara

transparan dan profesional berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah

dengan pemahaman salafush shalih. Berada dalam naunlanYayasan
Pondok Pesantren al'Furqon al-Islami yang telah mendapatkan SK

Menkumham no: AHQ.f 253AH.0l.04. tahun 2010, berdomisili di desa

Srowo Sidayu Gresik JawaTimur.
NhamduliLiah, Pondok Pesantren al-Furqon al-Islami telah

berkhidmad melayani umat sejak25 tahunyanglalu' Berjuang bersama

segenap kaum muslimin terkhusus di bidang pendidikan, dakwah
dan sosial. Semoga dengan terbentuknya Baitul Maal al-Furqon ini
semakin meningkatkan pelayanannya kepada kaum muslimin.

BMF ditangani oleh tenaga-tenaga yang amanah dan
berpengalaman -insya Nlah- diharapkan lembaga ini trisa lebih

optimal, efisien darfterarah dalam mengelola dana siosial umat sesuai

dengan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah.

PROGRAM I,AYANAN:
l. Zakatmaaldanfitrah

Menyalurkan zakat maal dan zakat fitrah kepadayang
berhak menerimanya.

2. Bea siswaberprestasi
Memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi yang
berada dalam binaan ponpes al-Furqon yang konsentrasi
dalam belajar ilmu agama demi bekal perjuangan mewu-
judkan kejayaan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin'

3. Santunan anak yatfun dan orang rniskin
Memberikan santunan kepada fakir, miskin dan anak yatim
yang menjadi binaan ponpes al-Furqon.

4. Orangtuaasuh
Membuka layanan orang tua asuh untuk santri yatim atau
yang kurang mampu yang belajar di ponpes al-Furqon

STUKTURKEPENGURUSANBMF REKENING:
DewanPembina

UstadzAunur Rofiq bin Ghufron
(Mudir ponpes al-Furqon alJslami)

Ustadz Ahmad Sabiq AbuYrsuf
(Ketua Yayasan al-Furqon a|- Islami)

Dewan pengawas : Najaruddin

Ketua umum: Ustadz Abdul Wahid

Sekretaris: Ustadz Munadhir

Bendahara" Ustadz Ali Munfakin

VISI:
Menjadi badan pengelola dana sosial umat yang mengutamakan
keridhoan Allah'\a-a]a dalam menghimpun, mengelola dan me-
nyalurkan zaLat, infaq, shodaqoh dan wakaf untuk pemberdayaan

umat sesuai.dengan tuntunan al-Quran dan as-Sunnah dengan
pemahaman salafu sh shahh.

MISI:
l. Memberikan solusi bagi kaum muslimin dalam menunaikan

perintahAlafla ala dan Rasulullah S sehubungan dengan hak
harta benda.

2. Menghimpun zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf serta dana sosial

umat lainnya dan mengelola serta menyalurkannya kepada yang

berhak secara transparan dan profesional sesuai dengan tutunan
al-Quran dan as-sunnah dengan pemahaman salafush shalih.

3. Memprioritaskan alokasi dana sosial umat untuk pemberdayaan

umat melalui kegratan-kegiatan yang dikelola olehYayasan Pon-

dok Pesantren al-Furqon al-lslami baik dalam bidang pendidik-
an, dalvrtah maupun sosi,al.

4. Memberikan layanan sebaik-bailnya kepada donatur dengan pro-
gram layarxin donatur yang dikelola dengan system qnnajemen
yang rapi dtB didukung SDM yang amanah dan professional.

,er*.1

KONFIRMASI DONASI
Mohon konfirmasi ke 08775309 I r00 / 081330284775 via sms

dengan format kode layanan#iumlah#nama bank #nama
donatur#kota
Contoh: Or-TAs#2.mo.@armasln
setelah tranfer sejumlah 2.000.000 via POS untukprogram orang tua
asuh. Jika tidak ada konfirmasi maka donasi akan dimasukkan ke

infaq dan shadaqah.

BRI cab. Gresik. 0026-01-050792-50-6
a.n Najarudin
BCAcab. Gresik 1500650741 a.nAli
Munfakin
BNI cab. Gresik 0258242628 a.n BPk
Najarudin
MANDIRI cab. Gresik 140-00-1208647-7
a.n AIi Munfakin
Wesel POS Baitul Maal al-Furqon. Ds'
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No rek khusus Programwakaf
BCA Gresik no 15001 17598 a.n. Aunur Rofiq

CS: 0877 s309 1 100 / 081 33028 477s
(Ustadz Abdut Wahid)

NhamdUlillah,;"1rttutt santri putriTahfidzul-Qur'an Ponpes al-Furqon al-Islami

semakin banyak sehingga kegiatan belajar terpaksa dilaksanakan di ruang asrama dan

masjid. Dan alh amduliah atiskemurahan Allah Ta ala, beberapa bulan yang lalu_ (mela-

lui iaum muslimin yang mewakafkan rezekinya), yayasan telah membeli tanah beserta

bangunan larna di atasnya seharga Rp. 250.000.000 yang sekarang direncanakan

t .l.3.... untuk pembangunan kelas santri putri Tahfidzul-Qur'an' Pem-

bangunan kelas tersebut diperkirakan membutuhkan dana

sebesar Rp. 745.000.000.

bentuk ta'awun dalam amal shalih maka kami
menawarkan kepada kaum muslimin yang hen-
dak wakaf fi sabililJai silakan mewakafkan seba-
gian hartanya untuk pembangunan ini. Semoga
Allah Ta ala menjadikan amal ibadah kita seba-
gai tabungan akhirat kita.

Lokasi yang disiapkan untuk pembangunan
ket.s snlri puiri TahndzulQu.'aR

ProgramWakaf : RP. 18.414.900

Program Zakat Maal : RP' 4.550.000

Program Infaq dan Shadaqoh : Rp.9.030.000

ProgramSantunanAnakYatim : Rp.4.360.001

ProgramOrangTuaAsuh : Rp.2.000.000

Progam Bantuan Orang Miskin : Rp. 300.000

ProgramBeasiswa : RP. 300.000


